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Příloha č. 1: Rozhovor s Tomášem Hrábek (přepis nahrávky) 
 

Přepis rozhovoru s Tomášem Hrábkem, kreativním stratégem digitální agentury Symbio, o 

vzniku kampaně „Nemusíš“ pro značku Ria.  

 

Rozhovor byl veden autorkou bakalářské práce, Marií Vodičkovou, v prostorách sídla 

agentury Symbio v Praze v Holešovicích.  

Rozhovor byl veden polo-strukturovaně, v neformálním duchu. 

Datum realizace rozhovoru: 15.4.2019 

Délka rozhovoru: 45 minut 

 

Seznam použitého označování: 

T: tazatelka 

R: respondent 

…: označení neukončené věty na konci promluvy jednoho mluvčího 

… označení přerušené výpovědi 

--- úsek, který se nepodařilo rozluštit  

hmm přitakací responzní zvuk 

(se smíchem) slovo nebo slova pronesená se smíchem  

(odmlčení) dlouhá a výrazná pauza  

() komentář k situaci 

(...) irelevantní část rozhovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Transkripce: 
 

R: 

Já ti povím ve zkratce, jak to s tím klientem bylo a potom se když tak můžeš ptát na 

to, co zajímá tebe z hlediska té detabuizace. Obecně s tím klientem to bylo tak, že Ria 

byla značka, která neměla skoro žádné marketingové aktivity a potýkala se 

s problémem, že její cílová skupina, která nejvíce kupovala, se už pomalu dostávala 

do menopauzy a žádné mladší holky tu značku nekupovaly. Takže v podstatě 

v uvozovkách „vymírala cílová skupina“. Ta značka žila z nějaké tradice a lidé si ji 

spojovali s nízkou kvalitou a nízkou cenou a s těmi produkty, které jsou v drogerii 

vystavené úplně dole.  

(...) 

Cílem toho projektu, té první kampaně, bylo v první řadě bylo omladit cílovou 

skupinu, zaujmout mladší holky, naučit je na tu značku a nějak si zachovat ten svůj --- 

Marketingový cíl byl neklesat dále v prodejích, nějak se stabilizovat, oslovit mladší 

holky. Víc věcí nás vedlo k tomu kreativnímu řešení. Jedna z nich je, že ty mladé 

holky už jsou zabrané jinými značkami, které mají celkem agresivní marketingové 

metody, např. že chodí po školách, kde uplácejí ředitele a potom zavírají holky ve 

třídách a rozdávají jim vzorky, dávají jim školení a tak. Zrovna u tohoto produktu je 

nejdůležitější, že co člověk vyzkouší jako první, tak u toho potom většinou dlouho 

dobu zůstává, pokud není vyloženě zklamaný. A my jsme věděli, že Ria nikdy nebude 

mít budget na to, aby konkurovala takovýmto značkám, které ten trh v podstatě 

ovládají. To jsou Procter&Gamble a jiné velké baráky, které mají ty nejznámější 

značky. Ria je vlastně miniaturní značka. 

T:  

A Ria je vlastně česká značka? 

R:  

Ten barák Hartman-Rico je částečně český a částečně německý, myslím. Dá se to 

někde zjistit, ale nevím úplně přesně, jak to tam je. Ta značka je česká, nikde jinde se 

neprodává. Myslím si, že možná na Slovensku a v esku. Ale je to lokální značka, 

takže malé budgety, skoro žádná podpora v prodeji a tak. My jsme věděli, že nemá 

smysl dělat další reklamu na vložky, která bude vypadat úplně stejně, protože s tím 

budgetem, který my máme, by ji nikdo neviděl a nikoho by neoslovila. Takže v té 

kampani, v tom prvním videu, jsme jednak chtěli udělat něco trochu provokativního a 



něco, co bude vypadat úplně jinak než všechny ostatní klišé reklamy na vložky. Bylo 

to částečně racionální rozhodnutí, protože jsme věděli, že to musí být ten „market 

challenger“, že to musí být jiné a že se to musí ideálně navážet do těch ostatních 

značek. To byla taková racionální část toho rozhodnutí. Ta druhá část toho rozhodnutí 

byla, že to je naše osobní přesvědčení, protože jsme byli tým, ve kterém (...) se střetli 

lidé, kteří věřili tomu, že je konečně na čase, aby i v Česku nějaká značka o tom 

komunikovala normálně. A zatímco v Česku to vyvolalo trochu rozruch, takové 

kampaně jsou na Západě úplně běžné. Na Západě se v těch reklamách často stříká 

krví a vůbec se to tam už neřeší. A tady v Česku je obecně takové společenské klima, 

že i takováto stupidní reklama dokázala vyvolat diskuzi. To byl takový náš cíl...: 

T:  

Ale ta diskuze byla pozitivní, nebo?  

R:  

Jo, jo, určitě, určitě. To je právě to, co bylo na tom zajímavé. Že pod těmi posty (na 

sociální síti Facebook, pozn. autorky) všechny ty třináctileté čtrnáctileté holky 

komentovaly vlastně super věci. Takže nejen pod tím videem (na serveru YouTube, 

pozn. autorky), ale i pod těmi příspěvky (na soc. síti Facebook, pozn. autorky), které 

jsme se k tomu snažili tvořit, se taggovaly (označovali, pozn. autorky) a bylo pro nás 

strašně příjemné vidět, že to trochu...: Nechceme si nijak fandit, nemyslíme si, že my 

bychom měnili to klima, ale my jsme spíše dali lidem, kteří to již vnímají normálně, 

nějakou příležitost i veřejně se k tomu přihlásit. Asi tak bych to viděl. A myslím si, že 

kdyby toto dělalo více značek, více subjektů, více influencerů a víc lidí, kteří mají 

takovýto vliv, že by se to klima nějakým způsobem fakt posunulo dále. Já si myslím, 

že jsme reálně vytvořili velmi malinkou věc, ale bylo na tom vidět, že ty holky to už 

v sobě mají, že to je pro ně ten přirozený způsob, jak přistupovat k tomuto tématu, jen 

zatím asi neexistují příležitosti a platformy pro tyto mladé lidi, aby to někde 

projevovali. 

T:  

A pro klienta Riu to bylo v pořádku jít tímto směrem? Jaká byla reakce, když jste 

nápad prezentovali klientovi?  

R:  

Tak, na začátku jsme to museli trochu vybojovat (se smíchem). To bylo přesně 

takovéto (odmlčení) 

T:  



Dostali jste od klienta nějaké přesné zadání nebo...? 

R:  

Ne. To je právě to...: To je zrovna moje úloha, já jsem vlastně stratég a já jsem 

nejprve musel tomu klientovi vysvětlit, že to co dělal do teď pro něj nemá smysl a že 

to řešení, které vybereme bude muset být jiné...: V prezentaci pro klienty jsem 

používal klasické argumenty, že pokud děláš to samé jako ostatní, tak jediné, co ti 

pomůže je, pokud máš 40tisíckrát větší budget, že je --- všude a jsi vidět víc. (hledá 

v počítači prezentaci) My jsme tomu klientovi ukazovali hlavně, co se dělá na Západě 

a mít v Česku další kampaň, kde budou stupidní holky v bílých kalhotách na 

diskotéce, je k smíchu. Chtěli jsme to hlavně postavit na tom, že se tomu budeme 

smát, jak je to stupidní a budeme ukazovat normální věci.  

T: 

A to je v tom spotu i krátce zobrazené, jak... 

R: 

Ano, ta klišé. To jsme natáčeli mimochodem zde, měli jsme na to modelku, která si 

podle mně myslí dodnes, že natáčela normální reklamu na vložky. 

(...) 

Ta hlavní herečka už pracuje u nás. Sedí támhle. (...) Shodou okolností jsme s ní 

začali i pracovat, protože...: To je další věc, my jsme do té kampaně nechtěli vybrat 

modelku... 

T: 

Právě to jsem se taky chtěla zeptat...: Všimla jsem si, že ty lidé, co v tom spotu jsou, 

tak nejsou úplně jako lidé, které vídám v televizi (se smíchem) 

R: 

Od začátku jsme dali hrozně moc do toho, abychom našli normální sympatickou 

holku. Zároveň jsem ještě ale chtěl, aby to byla holka, která nám pomůže napsat ten 

scénář. Aby to nebyla jen tvář, ale aby to byla holka, která s námi bude v týmu 

pracovat a bude se na tom podílet. Takže jsme našli Adélu, ona je...: Jmenuje se 

Adéla Hrdličková a dělá slam poetry. Za námi sama přišla s tím, že už o tom má 

napsané nějaké básničky, takže nakonec nám pomáhala psát ten svůj monolog do 

videa a úplně nejlepší bylo, že působí úplně normálně, úplně obyčejná holka. V těch 

třech kampaních, kde účinkovala jako hlavní postava, se ani jednou nestalo, že by si 

na ni někdo stěžoval, že je nesympatická. 

T: 



Ona tedy hrála i v jiných... 

R: 

Jo, ona hrála potom i v těch dalších. To ti můžu potom ukázat... 

T: 

Jo, v té tělocvičně... 

R: 

Ano, v tělocvičně a potom jsme měli nějaké další kratší spoty... 

T: 

Ale nehrála v úplně jiných reklamách? 

R: 

Ne ne, myslím reklamy na Riu. Takže se nám nikdy nestalo, že by si na ní někdo 

stěžoval. Mám pocit, že se nám podařilo nacastovat ji tak, že všem přišla buď 

sympatická a nebo ji vůbec neřešili, což je pro nás super. Protože řešili spíše message, 

než jak je to natočené a tak. Takže toto bylo podle mě fajn. Měli jsme na ni fakt mega 

štěstí. Po té první kampani jsme se s klientem rozhodovali, jestli ji budeme používat a 

nebo nebudeme. A nakonec jsme se pro ni rozhodli, protože i v testech vyšlo, že si 

lidé její tvář pamatují. Na to, že není moc výrazná, tak to na lidi působilo paradoxně 

dobře. To byl přesně účel. (odmlčení) To je tedy spíše můj povzdych, ale v té 

navazující sportovní kampani nám produkce totálně pokazila naše představy o 

castingu. Ty další holky v té tělocvičně byly takové ty klasické pipiny v Adidas 

legínách a my jsme tam chtěli mít úplně šílené holky v šílených cool polohipsterských 

polofuturistických oblečcích, které měly mít úplně jiný feeling. Tam už to trochu 

narazilo na... 

T: 

Je to ten spot, kde přijde do gymu... 

R: 

Hmm no. My jsme v tom chtěli mít úplně jiný feel a to bylo takové tuctové. A my 

jsme z toho byli úplně nešťastní. Ale tak to bývá no.  

T: 

A můžu se zeptat, co teď dělá v Symbiu? 

R:  

Ona je copík. Píše. 

T: 

To je super. A co ten komparz, co tam byl? Ten mi taky přišel dost takový... 



R: 

Takový rozmanitý? 

T: 

Jo a taky autentický. To byli taky... 

R: 

To bylo normálně přes castingovku a na některých exekucích to byli i lidi zde z týmu, 

někde je tam i moje manželka a tak. Přesně jsme chtěli, aby to nebyla reklamní 

realita, protože my se vůči ní vlastně vymezujeme. My se vymezujeme vůči 

reklamnímu světu, ve kterém je menstruace něco příjemného, cool a nebo 

statusového. Jelikož se vůči tomu vymezujeme, tak ten náš fiktivní reklamní svět 

musí být vlastně v opozici skoro všem a všemu. Proto je ta reklama temná a proto ta 

hand-held kamera. Není v tom vůbec reklamní feel. Je zajímavé sledovat reakce na 

Facebooku, protože mi přijde, že jich tam je mnohem víc (než na serveru YouTube, 

pozn. autorky).  

T: 

Kolik má to video teď shlédnutí? 

R: 

Teď 330 tisíc. Ta kampaň má strašně velký podíl na organickém šíření. My jsme do 

médií nedávali tolik, kolik jsme chtěli, protože ty holky se tam taggovaly (označovaly 

pod příspěvky, pozn. autorky) a strašně moc to sdílely. Dokonce to vyšlo i v nějakých 

článcích. Nám to strašně pomohlo, protože se to šířilo, aniž bychom do toho dávali 

další peníze. V tom to bylo super. Ta kampaň běžela v digitálu, takže hlavně na 

Facebooku a YouTube. Jsou to levné a efektivní kanály. Máme mladou cílovku, takže 

nepotřebujeme být v televizi.  

T: 

A v jakém věkovém rozmezí je cílová skupina? 

R: 

Kdyby jsem to měl říct čistě demograficky, tak nás zajímají holky ve věku 15 až 25 

let. Reálně klidně 13 až 25 let. Prostě holky, které začínají menstruovat. Pro nás je 

podstatné je oslovit tím produktem tak, aby věděly, že vůbec existuje. Nás zajímají ty 

začínající cykly. U třináctiletých holek, které začínají menstruovat, víme, že jim 

většinou matky kupují tampóny a vložky, takže tam jsou ty reklamy cílené na ně a 

pak na osmnácti-, devatenácti a dvacetileté holky, které už se naopak osamostatňují a 

začínají si to kupovat samy. To jsou takové dva zlomové body.  



(...) 

T: 

A jak to nakonec bylo s tím klientem? 

R: 

Nebylo by to tak, že by nesouhlasili. Oni věděli, že mají problém. A všichni, kdo za 

nimi chodili s řešeními, tak za nimi chodili se stupidními řešeními, které si už párkrát 

vyzkoušeli a věděli, že je to krátkodobé a že to nefunguje. Byly to různé 

spotřebitelské soutěže, což jsou věci, které fungují velmi krátkodobě. Možná jim 

vyskočili prodeje na jeden měsíc, ale potom to spadlo a nebyl tam dlouhodobý efekt. 

Nebudovali si vlastně žádnou základnu a my jsme jim navrhli dražší a složitější 

řešení, které trvá déle, ale má dlouhodobější efekt tím, že je na trhu odlišíme od 

ostatních značek.  

(...)  

Abych klienta přesvědčil, tak jsem mu dal přečíst claimy různých značek existujících 

na trhu tampónů a vložek. Chtěl jsem, aby mezi nimi zkusili identifikovat svou vlastní 

značku. Já jsem ty claimy ukázal bez toho, aby bylo vidět, co to je za značku. Ukázal 

jsem, že všechny claimy znějí stejně a zaměnitelně. To je většinou ten moment, kdy si 

klient uvědomí, že má fakt problém. A tato značka měla o to větší problém, protože 

ostatní značky měly několikanásobně větší budgety. Ukazoval jsem jim, jak reklamy 

vypadají v zahraničí.  

T: 

Chtěla bych se zeptat, jestli jste měli focus groups. 

R: 

Vzhledem k budgetovým omezením jsme vycházeli z našich vlastních focus groups, 

které jsme dělali zde v Symbiu s kolegyněmi. Snowballovou metodou jsme nabalili 

holky, které jsme poznaly z různých věkových skupin a pak jsme s nimi pokecaly. 

Nebylo to nic, co by bylo vědecké. Studoval jsem sociologii, tak bych to nerad 

nazýval slovem výzkum, ale byl to takový náš malý výzkum focus groups a tam jsme 

sbírali insighty. Popravdě tam nebylo moc co sbírat, protože nám přišlo, že se to 

strašně opakuje. Názor těch mladých holek byl v podstatě jednomyslný a to tak, že je 

to prostě shit. Že je to hrozné, že to nemá nic společného s realitou. Takže jsme věděli 

úplně stoprocentně, že pokud se do toho opřeme a uděláme si z toho srandu, tak že to 

to bude ta správná cesta. Protože ty holky si z toho už i tak dělají srandu, takže se jen 

napojíme na vlnu. Bylo to spíše takové ověřování zde interně a na menších skupinách 



holek. Na velký výzkum bohužel nebyly prostředky. Když máme hotové koncepty, 

tak to testujeme v kvalitativních výzkumech s agenturami. Testujeme, co je lepší 

v cílovkách a které kreativy fungují více a které méně.  

(...)  

Náš insight v klientských prezentacích byl, že každá holka má úplně jiné zkušenosti 

s menstruací. Některé se cítí nadržené, některé se cítí hrozně, některé chtějí být ve 

společnosti, některé chtějí být doma. Neexistuje jedna menstruace, která by se dala 

komunikovat. Dává to smysl, ale reálně to v reklamách doposud nikdo nereflektoval. 

Menstruace vždy byla jedna a naším cílem bylo ukázat, že to má každá holka jinak. 

Ukázat, že to není ani správně ani nesprávně. Že každá to prožívá po svém a že 

nechceme nikomu vnucovat svou představu, co by menstruace měla být a nechceme 

ani nikoho nějak odsuzovat, za to jak se chová v době menstruace. Cílem bylo 

vycházet z toho, že každá holka nám o té menstruaci řekla úplně jiné věci a tomu dát 

prostor. Za tím vlastně nestála žádná velká kreativní idea. To video, které ty zkoumáš, 

je vlastně manifest, který jsme sepsali a který vyjadřuje naše myšlenkové pochody a 

to, za čím by ta značka měla stát v budoucnosti. To video, které ty sleduješ, je pouze 

manifest, který tu značku ukotvuje na trhu, všechny ostatní videa, která vycházejí 

v dalších kampaních se od něj pouze odpichují. Vždy, když se vymýšlí další kampaň, 

tak se bere do úvahy ta první. Vždy se podíváme na tu první kampaň a řekneme si: je 

to stále in line s tímto? (...)  

T:  

Proč jste do spotu nepoužili reálnou červenou krev, když kritizujete reklamy s modrou 

tekutinou místo krve?  

R: 

Tento záběr máme natočený tak, že se na těch bílých kalhotách objeví strašně moc 

krve. Máme ho tu odložený, protože se toho klient nakonec zalekl. Zpětně si myslíme, 

že jsme mohli být klidně odvážnější a ukázat to. Měli jsme připravené obě dvě 

varianty, ale nakonec klient zvolil tu bezpečnější. Fungovalo to, ale otázka je, jestli by 

to fungovalo lépe či hůře s tou krví, protože bylo hodně lidí, kterým to při screeningu 

přišlo až moc. To, že mluvíme o tom, že krev není modrá, neznamená automaticky, že 

musíme ukazovat krev. Nemusí to být nutně jatka. S tím souhlasím a je to podle mě 

věc vkusu.  

T: 

Ale není jenom jatka a modrá krev. Máš i něco mezi. 



R:  

Ano, jasně, není. Já jsem z těch lidí, kteří by byli v tomto klidně explicitnější. Ale zas 

úplně chápu, že jsou lidi, kteří to nemusí mít. Říkáme, že krev není modrá, což 

automaticky neznamená, že musí ukazovat reálnou krev. Klient nakonec šel 

bezpečnější cestou. Já by jsem se nebál být explicitní, ale totálně rozumím tomu, co ti 

lidé říkají za argument, že nemusíme nutně ukazovat krev. V menších exekucích na 

Facebooku jsme pak krev ukazovali, ale v hlavním spotu nebyla. Možná je to tak i 

dobře. Na ten hlavní spot se namotaly holky, které začaly sledovat náš další obsah. 

T: 

Možná by zobrazení reálné krve mohlo být až moc pro české prostředí? 

R: 

Nepodceňoval bych české prostředí, ale bojím se, že bychom se zařadili mezi 

militantní feministické projekty, což je hned nálepka. Takto byl ten spot mainstream a 

dostal se k více lidem. Oslovil více lidí díky tomu, že to nemělo tu nálepku další 

„aktivistické značky“. Já si myslím, že teatrálnost a explicitnost tomu feministickému 

hnutí škodí a uvědomuju si, že je to pouze malá část toho hnutí a nějakých 

specifických osob, které si na tom budují svoji image. Ale škodí to celému tomu hnutí 

a já bych byl též nerad, kdybychom to hnutí více poškozovali než mu pomáhali. Jsem 

radši, že jsme byli v tom bezpečném mainstreamu, který to komunikoval úspěšně na 

široké publikum, než kdybychom šli do extrému, ale stali se nepřístupnými. Myslím 

si, že pokud jde značka bojovat proti tabu, tak je lepší být mainstreamový. Jednak pro 

tu značku, tak pro to tabu samotné. Myslím si, že je to přijatelnější strategie.  

T:  

Přemýšleli jste o tom, nějak navázat na předchozí kampani „Perioda není tabu“, jejíž 

tváří byla Klára Vytisková? 

R: 

Nechtěli jsme navazovat na nic, co bylo předtím. Popravdě, pokud se mám sám za 

sebe vyjádřit už jen k tomu názvu „Perioda není tabu“, tak mi to přijde úplně stupidní. 

Ten samotný název je pro mě úplně protikladem toho, co by to mělo vyjadřovat. 

Nazývat to perioda znamená zakrývat, o čem to téma je. Jedna z hlavních věci, kterou 

jsme chtěli udělat, byla nazývat menstruaci normálně slovem menstruace a ne krámy, 

perioda, vaše dny a nevím co. Makes no sense. A všechny ostatní reklamy to 

zakrývají a toto (myšlena je kampaň „Perioda není tabu“, pozn. autorky) se snaží říct, 

že perioda není tabu a samo se to skrývá za nějaké slovo, které je tak neutrální, až si 



pod tím nikdo nic nepředstaví. Takže já mám s tímto celkem dost problém. Přijde mi, 

že ta kampaň chce být revoluční, podat nějakou silnou myšlenku, ale úplně vlastně 

nechce. Přijde mi to trochu pokrytecké.  

T: 

Kde jste čerpali inspiraci? Inspirovali jste se v podobných kampaních jako je např. 

„Like a Girl“?  

R: 

Samozřejmě jsme si to nakoukali, ale nemyslím si, že bychom se až tak inspirovali. 

My to máme dost temné a postavené jako manifest. „Like a Girl“ je super kampaň, ale 

byla vyrobena na jiném trhu s úplně jiným cílem než jsme měli my. Oni už jsou na 

trhu, kde je to téma nějak etablované a kde je normální vidět věci jako toto (ukazuje 

fotografii od Rupi Kaur, pozn. autorky) a neřeší se tam, jestli je kojení na veřejnosti 

problém nebo ne. Je tak stupidní, že je toto v Česku vůbec téma. Myslím si, že máme 

ještě dlouho cestu před sebou. My jsme to téma potřebovali otevřít, takže jsme šli 

úplně od podlahy. My jsme se od kampaní, které pracují s něčím, co už funguje a jen 

na to navazují, úplně inspirovat ani nemohli. Museli jsme si to nasledovat, abychom 

znali všechny ty přístupy, ale nakonec jsme si to udělali po svém.  

T: 

Myslím si, že to je z toho spotu i cítit. Není nijak okopírovaný, okoukaný. Už i tím, že 

je v prostředí Prahy. Přijde mi, že je to autentický v každým záběru. I oblečením, 

make-upem.  

R: 

Normální holka, to byl cíl. Aby i to oblečení měla normální. 

T: 

I ten otec... 

R: 

Takový ten normální otec, který kouří na balkóně. 

T: 

To si myslím, že se fakt povedlo. 

R: 

To jsme přesně chtěli. A ten největší úkol je, aby to nepůsobilo uměle.  

(...) 

Nechtěli jsme generalizovat. Holka nemusí být veselá a šťastná, nemusí nic zakrývat. 

Původní claim byl „Nenech si nic diktovat“. Nakonec jsme použili jen „Nemusíš“. 



„Nenech si nic diktovat“ bylo takové naše heslo.  

T: 

Využili jste nakonec spolupráci s nějakými influencery/influencerkami? 

R: 

Možná jsme nějaké využili na seeding, na sdílení videa. Ale nějaká velká vyloženě 

influencerská aktivita nebyla. Já bych měl problém se spokojit jen tak s nějakou 

holkou, která řeší na YouTube make-up. Já bych chtěl, aby to byla influencerka, která 

tím tématem trochu žije. Takových moc není podle mě. A druhá věc je, že se nechtějí 

moc spojovat s produkty o menstruaci. Nepřijde jim to asi dost imageové. Je 

zajímavé, že když za nimi přijdeš s čokoládovou tyčinkou, tak jsou úplně v pohodě a 

může být plná palmového oleje a vraždit orangutany, ale když za nimi přijdeš 

s tampóny, tak ne. Je to prostě tabu. Ty holky mohou tisíckrát říkat, že to není tabu, 

ale je to pro ně z nějakého důvodu tabu. Je to citlivé téma, chápu, že se s tím možná 

nechtějí spojovat, ale je v tom vidět rozdíl v jejich přístupu k této značce a nebo 

obecně k tomu segmentu. Je strašně málo influencerek, které se spojí se značkou, 

která řeší menstruaci.  

(...) 

Ta kampaň měla pozitivní vliv na demografickou skladbu zákaznické skupiny, cílové 

skupiny. To znamená, že se začala omlazovat. To nutně neznamená, že stouply 

prodeje, ale reálně to znamená, že se nám podařilo vykrýt pokles, který tam byl. Měří 

se to strašně těžko, protože to jsou gigantické výzkumy. Pozitivní pro tu značku je ten 

awareness, který stoupl. A také, že je okolo té značky nějaký vibe, který ty holky 

sledují. To je super, ale bereme to jako nějaký základ do budoucna a teď budeme 

pracovat na tom, abychom to zúročili v prodejích.  

 

 
 


