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Anotace
Bakalářská práce „Budování značky Red Bull a její výsadní postavení na trhu
energetických nápojů“ se zabývá významem procesu budování značky v globálním
úspěchu nápoje Red Bull v segmentu energetických nápojů. Ve své práci chci poukázat
na důležitost značky v marketingové komunikaci a představit ji jako jeden
z rozhodujících činitelů při získání většinového podílu na trhu. V úvodu své práce se
zabývám vyložením základních pojmů a následně představením vývoje značky Red Bull
od jejího vzniku až po celosvětovou expanzi, na jejímž konci je přítomnost Red Bullu
na trzích celkem 149 zemí světa. Po teoretickém výkladu konceptu hodnoty značky se
dostávám ke strategii budování značky Red Bull a rozebírám jednotlivé kroky, kterými
se brand buildingový proces vyznačuje. Klíčovou část mé bakalářské práce představuje
kapitola pojednávající o marketingovém mixu společnosti Red Bull, kde analyzuji
marketingovou a komunikační strategii značky a to, jak přispívá k brand buildingu
značky Red Bull. V závěru své práce vyhodnocuji postavení energetického nápoje Red
Bull mezi konkurencí a shrnuji své poznatky o budování této značky.
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Annotation
The bachelor thesis called „Brand building of Red Bull energy drink and the front
position of this brand on the market“ is focused on importance to the brand building
process in a global success of Red Bull in the energy drinks segment. I would like to
emphasize the seriousness of a brand in marketing communication and introduce it as
a crucial factor in effort to play a dominant part on the market. I define basic
terminology and I present development of the Red Bull’s brand in the beginning of my
thesis. After the theoretical comment about a brand equity concept, I continue with the
Red Bull’s brand building strategy and I analyze particular steps of the brand building
process. The key part of my thesis represents the chapter dealing with marketing mix,
where I talk about marketing and communication strategy of the Red Bull brand. In the
end of my thesis I evaluate Red Bull’s position among the competitive products and
I conclude my knowledge about building process of this particular brand.
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Úvod
„Je zřejmé, že důležitější než vlastnit firmy, je vlastnit trhy. A jediným způsobem, jak se
zmocnit trhu, je vlastnit dominantní značku.“ 1

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila budování značky Red Bull.
V následujících kapitolách se budu zabývat významem procesu budování značky
v globálním úspěchu energetického nápoje Red Bull v tržním segmentu energy drinků.
Ve své práci chci poukázat na důležitost značky v marketingové komunikaci
a představit ji jako jeden z rozhodujících činitelů při získání většinového podílu na trhu.

Branding v dnešní době stále více nabývá na důležitosti a stává se nedílnou
součástí úspěšné marketingové strategie. Brand building, neboli budování značky, je
dlouhodobý proces, na jehož konci by měl stát loajální a produktu věrný zákazník.
Budování značky energetického nápoje Red Bull je natolik úspěšné, že se značka
dočkala nevídaného celosvětového úspěchu a například v USA v roce 2006 dominovala
segmentu energetických nápojů s tržním podílem téměř 50 %. 2

Red Bull se za dvacet dva let své existence díky neotřelému marketingovému
mixu a důslednému budování značky etabloval jako dominantní hráč na trhu
energetických nápojů. Značce se navíc povedlo stát se v podstatě kultovní značkou,
která na sebe váže určitý životní postoj a styl. Pod označením Red Bull se dnes
neskrývá pouze název energetického nápoje, Red Bull pro své spotřebitele přestavuje
i aktivní přístup k životu s nikdy nekončícím přívalem adrenalinu a energie. Navíc
marketingové aktivity společnosti Red Bull oslovují i ty, kteří nejsou primárně cílovou
skupinou a kteří nepijí Red Bull, ani jiné energetické nápoje.

Úspěch společnosti Red Bull dle mého názoru dokládá důležitost budování
kvalitní značky na dnešním trhu. Jak píše Matt Haig ve své knize Království značky,
člověk se denně údajně setkává až s 2 904 sděleními o značce, ať už formou cílené
reklamy, tak i běžným setkáváním se se značkovými předměty. Lidé jsou zahlceni
reklamními sděleními a v této „značkové džungli“ vyhrávají jen ti nejsilnější, tedy ti
1
2
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s nejsilnější značkou. Značce Red Bull se podařilo dobýt prvenství na trhu
s energetickými nápoji i bez zdánlivě nepostradatelných prvků masového marketingu.
Ve své práci bych tedy ráda zhodnotila budování značky Red Bull v komparaci
s teoretickými poznatky o brand buildingu a identifikovala prvky, které sehrály
v úspěchu této nejslavnější rakouské značky moderní éry klíčovou roli.

V rámci optimalizace struktury práce jsem se rozhodla pro několik odchylek od
své schválené bakalářské teze. Změnila jsem pořadí některých kapitol tak, aby více
odpovídalo logickému sledu mé bakalářské práce. Zvláštní kapitolu jsem věnovala
marketingovému mixu, který jsem původně zamýšlela zpracovat v rámci pasáže
„Strategie budování značky“, protože představuje zásadní prvek procesu budování
značky Red Bull. Plánovanou kapitolu „Srovnání marketingových aktivit značky v ČR
a na světových trzích“ jsem pro přehlednost zpracovala jako podkapitolu zmiňované
kapitoly o marketingovém mixu. Ze stejného důvodu jsem zařadila i pojednání o SWOT
analýze do kapitoly „Strategie budování značky“.

3

1. Specifická úloha značky na trhu energetických
nápojů
V první kapitole své práce se zaměřím na definování pojmu značka a představení
prvků, které ji tvoří, dále pak na význam značky v marketingové komunikaci a také na
specifickou úlohu, již značka vnáší do segmentu energetických nápojů.

1. 1 Co je značka
Pelsmacker uvádí, že značka je „jméno, symbol, barva, design a jejich
kombinace pro takovou identifikaci výrobků nebo služeb prodejce nebo i skupiny
prodejců, která je bude odlišovat od zboží a služeb konkurentů“.3 Jitka Vysekalová
v knize Psychologie reklamy vnímá značku přímo jako jeden z „nejsilnějších nástrojů,
jak odlišit produkty v celkové nabídce trhu“.4 Přibová klade v definici značky důraz
také na emocionální rovinu, značka je podle ní nositelem hodnot ve vztahu
k zákazníkům.5

1. 2 Význam značky
Význam značky nabývá v dnešní době čím dál tím více na důležitosti. Jak jsem
již zmiňovala v úvodu své práce, trh je přesycen a marketingových sdělení je na něm
tolik, že je těžké se odlišit a docílit toho, aby spotřebitel volil zrovna náš produkt.
Značka tedy v moderní marketingové komunikaci a marketingovém mixu představuje
stále se zvyšující hodnotu.6 Jak píše Matt Haig ve své knize Království značky, „tvorba
značky je dnes nejdůležitější oblastí světa obchodu a úspěch značky se rovná úspěchu
v obchodu“.7 Dobře budovaná značka s sebou přináší pozitivní diferenciaci produktu
a tím mu umožňuje prosadit se na trhu.

Podle Pelsmackera by značka měla především „vyjadřovat hlavní přínos
3

Pelsmacker (2003), s. 59
Vysekalová (2002), s. 219
5
Přibová (2000), s. 59
6
Vysekalová (2002), s. 219
7
Haig (2006), s. 15
4
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a charakteristiku produktu, což by mělo platit pro všechny produkty, pro něž se
používá“.8 Značka je tedy stručně řečeno jakýsi signál pro zákazníka, díky kterému se
zákazník orientuje a který mu usnadňuje rozhodování. Zároveň je značka indikátorem
kvality a přidané hodnoty. Silná značka si vytváří stálý okruh příznivců, kteří jsou své
značce loajální. (Tabulka „Marketingové výhody silných značek“ viz obrazová příloha)

1. 3 Prvky značky
Značku tvoří verbální a vizuální prvky, které souhrnně označujeme jako atributy
či prvky značky. Přibová definuje prvky značky jako „vizuální nebo verbální informaci,
která slouží k identifikaci a diferenciaci produktu“.9 Mezi atributy značky patří název,
logo, slogan, jingle neboli znělka, obal a maskot, či lépe řečeno představitel značky.
Vzhledem k identifikační a diferenciační povaze prvků značky jsou tyto prvky jedním
z primárních nástrojů k budování identity značky.10 (Tabulka „Kritéria pro výběr prvků
značky“ viz obrazová příloha)

• Název
Název značky je jedním z klíčových prvků značky jako celku. Keller udává, že
značka snáze pronikne do podvědomí, „jsou-li názvy značek vybírány jako jednoduché,
snadno vyslovitelné či napsatelné, známé a smysluplné, odlišné, osobité a neobvyklé“.11
Snadná výslovnost je podle něho zásadní k tomu, „aby bylo jméno opakovaně použito
v neformálním mluveném předávání informací, což pomůže k vybudování silných
vazeb v paměti“.12

Problémem jednoduché a snadno zapamatovatelné značky však může být její
diferenciace od ostatních značek. Je tedy nutné najít přiměřenou rovnováhu mezi
jednoduchostí a originalitou. V ideálním případě by značka také měla přinášet signál
o povaze produktu či o jeho vlastnostech a přidané hodnotě a měla by být znatelná
spojitost mezi produktem a názvem. Keller také zdůrazňuje, že „i když je jméno značky

8

Pelsmacker (2003), s. 60
Přibová (2000), s. 43
10
Podle: Kotler (2004), s. 82
11
Keller (2007), s. 212
12
tamtéž
9
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obvykle hlavním atributem značky, vizuální prvky značky často hrají zásadní roli
v budování hodnoty značky, především co se týče povědomí o značce“. 13 Povědomím
o značce, nebo také jinak řečeno znalostí značky, se zabývám v kapitole šest.
Společnost Red Bull neměla s vymýšlením základních prvků své značky příliš
práce. Jak píši v kapitole představující značku Red Bull, zakladatel značky Dietrich
Mateschitz v podstatě vzal thajský nápoj Krating Daeng a uzpůsobil ho k prodeji na
západních trzích. Krating Daeng znamená v thajštině rudý býk14, což naprosto přesně
odpovídá anglickému názvu značky Red Bull.

• Logo
Stejně jako název Red Bull odpovídá thajskému názvu Krating Daeng, téměř
identické je i logo. Logo, neboli vizuální ztvárnění názvu, představují u obou nápojů
dva rudí býci mířící proti sobě rohy na pozadí se žlutým sluncem. Jediné, čím se obě
loga liší, je barevné zpracování. Zatímco thajský Krating Daeng využívá velice ostrých
odstínů barev, Red Bull na místo jasně červené a žluté zvolil spíše tmavě červenou až
vínovou a slunci přisoudil tmavě žlutý odstín (viz obrazová příloha). Právě barevné
zpracování loga je velice důležité, protože barvy na spotřebitele působí skrze asociace,
které s nimi má spotřebitel spojené a těmi lze například „posílit některé vlastnosti
výrobku především ve smyslové rovině“.15 Podle Vysekalové, která se v již zmiňované
knize Psychologie reklamy zabývá také působením barev použitých v reklamě, se
k červené barvě vážou asociace jako „aktivní, veselá, vládnoucí, vzrušující,
podněcující“.16 Žlutá pak působí „světle, jasně, volně, otevřeně a dynamicky“.17 Oproti
tomu modrá s sebou podle Vysekalové nese dojem zdrženlivosti, klidu a jistoty.
Barevné kombinace využité pro vizuální prvky značky Red Bull velice přesně
korespondují se společností nadefinovanou image značky. Podrobněji se budu image
značky věnovat v kapitole šest.

Logo i název energy drinku podle mého výborně odpovídají Kellerovým
představám o vhodně zvoleném názvu a logu. Název je jednoduchý, snadno

13

Keller (2007), s. 221
http://www.financnici.cz/dietrich-mateschitz
15
Vysekalová (2002), s. 142
16
tamtéž
17
tamtéž
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6

zapamatovatelný, velkou výhodou je i fakt, že výslovnost názvu odpovídá jeho napsané
podobě, díky čemuž je nápoj snadné exportovat i na neanglicky mluvící trhy. Logo
a barevné zpracování je originální, poutavé, a tak plní diferenciační službu produktu.

• Slogan
Kvalitní práci odvedla dle mého názoru společnost Red Bull při výběru sloganu.
Slogan je „krátká fráze, která sděluje informace popisující značku nebo přesvědčující
o jejích přínosech“.18 Zde se tedy teoretická definice nabízená Přibovou naprosto
shoduje s praktickým ztvárněním společnosti Red Bull. Sloganem energy drinku je věta
„Red Bull Vám dává křídla“ (v anglickém jazyce „Red Bull – gives you wings“), která
metaforicky spotřebitele informuje o tom, že právě tento energetický nápoj mu dodá
chybějící energii. Na pomezí jakéhosi podnázvu a sloganu pak stojí věta „Red Bullosvěží tělo i mysl“, která přináší bližší informace o přínosech produktu.

• Obal
Velice důležitým atributem značky, byť mi přijde, že ještě donedávna často
podceňovaným, je bezesporu obal. Obal produktu plní několik funkcí. Umožňuje
spotřebiteli snadno rozpoznat značku mezi konkurenčními výrobky, je nositelem
informací ať už o obsahu výrobku, tak mnohdy i o přidané hodnotě pro spotřebitele.
Přibová neopomíná ani čistě praktický význam, který obal zastává v procesu distribuce,
uchování a konzumace produktu. Kotler nicméně upozorňuje na skutečnost, že dnes je
již balení „rovněž důležitým marketingovým nástrojem“.19 Důležitost obalu dokládá
i fakt, že existují specializované agentury zabývající se packagingem. Ve vysoce
konkurenčním prostředí, které dnes na trhu panuje, umožňuje originální obal spotřebiteli
okamžitě rozpoznat, o jaký produkt se jedná. Kotler v této souvislosti mluví o tzv.
pětivteřinové reklamě („five-second commercial“)20, Keller pak o posledních pěti
vteřinách marketingu či o posledním prodejci.21

18

Přibová (2000), s. 45
Kotler, Armstrong, (2004), s. 411
20
tamtéž
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Keller (2007), s. 240
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Obal je tedy bezesporu významným komunikačním prvkem. Společnost skrze
něj

může

například

komunikovat

ekologické

zaměření

své

společnosti

(recyklovaný/recyklovatelný obal), originalitu společnosti (netradiční obal) apod.
Společnost Red Bull se v případě obalu pro svůj produkt již neinspirovala u thajského
Krating Daeng (viz obrazová příloha). Obalem pro energy drink se stala úzká a vysoká
plechovka dobře padnoucí do ruky, jejíž plocha je rozdělena do dvou stříbrných a dvou
metalízově tmavě modrých čtvercových ploch (v případě nápoje Red Bull Sugarfree je
tmavě modrá barva nahrazena světle modrou, jinak jsou obě plechovky shodné). Volba
barev na pozadí ostře kontrastuje s červenými býky a sluncem a zajišťuje tak produktu
pozornost spotřebitele už jen díky netradiční barevné kombinaci, která zároveň ve
srovnání s ostatními energetickými nápoji v regálu prodejního místa působí jakoby
s nádechem luxusu. Vedle loga najdeme na přední straně plechovky ještě informaci, že
nápoj obsahuje taurin, měl by být servírován chlazený a že revitalizuje tělo i mysl.
Zadní strana je vyhrazena pro povinně uváděné položky, podrobné složení produktu
a informace o přínosech nápoje.

• Jingle
Jingle, neboli znělka, je „hudební poselství o značce“.22 Obvykle bývá jingle
chápán jako zhudebněný slogan, ale nemusí tomu tak nutně být, jedná se o jakýkoliv
hudební doprovod, který se ke značce v marketingové komunikaci pojí. Jak udává
Přibová, vznik jinglů je spojen s rozvojem nástupu reklamy do rozhlasového vysílání
a „jingl významně přispívá k budování povědomí o značce, protože komplexně využívá
sluchového vstupního kanálu do vnímání spotřebitele“.23

V případě Red Bullu se jedná o zhudebněnou podobu již zmiňovaného sloganu
„Red Bull Vám dává křídla“ s charakteristickým protažením věty pronášené vysokým
hlasem do podoby „Red Bull Vám dává křííííídla“. Myslím si, že je toto zpracování ve
své audio podobě hravé a vtipné a já osobně ho mám s Red Bullem velice těsně spojené.

22
23

Keller (2007), s. 237
Přibová (2000), s. 45
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• Představitel značky
Představitel značky je podle Kellera specifickým symbolem značky, který
produktu dodává lidské vlastnosti a reálnou podobu. Hlavní přínos představitele značky
vidí Marie Přibová v tom, že se skrze něj lépe komunikuje přínos produktu. Nevýhodou
ovšem je, že osoba představitele může zastarat a postupem času i zcela přestat
korespondovat s vytyčenou image značky. Takovým příkladem může být například
představitel cigaret značky Marlboro, tzv. Marlboro Man, v jehož roli se vystřídalo
několik mužů, jen aby byl Marlboro Man stále mladý a mužný. Naopak příkladem
nestárnoucího představitele značky pak může být Ronald McDonald společnosti
McDonald´s.

Společnost Red Bull se rozhodla nevyužívat ve své komunikaci výlučné
zosobnění k propagování přínosů značky. Naopak vyvinula komplexní program
spolupráce s osobnostmi, který nazývá Opinion Leader Marketing. Jedná se
o spolupráci se zajímavými lidmi z oblasti kultury a sportu, které svým chováním
a osobností odpovídají image značky a značku skrze svoje působení propagují, jsou tedy
představiteli značky. Podrobněji se Opinion Leader Marketingem budu zabývat v rámci
komunikačního konceptu značky v kapitole osm.

1. 4 Specifická úloha značky
V čem je tedy značka Red Bull jiná, než ostatní značky energetických nápojů,
a v čem spočívá specifická úloha značky Red Bull na trhu s těmito nápoji? Dietrich
Mateschitz importováním thajského nápoje Krating Daeng a jeho uzpůsobením pro
západní trhy v podstatě vytvořil nový tržní segment – energetické nápoje. Díky tomu, že
byl na trhu jako první, nastavil také úroveň pro budoucí konkurenty a udával tón.
Domnívám se, že právě tento primát také velkou mírou přispěl k dnešnímu úspěchu
značky. Další hráči na trhu jsou již automaticky „ti druzí“ a působí to, jakoby měl Red
Bull na trhu vlastní kategorii, jakoby ani nepatřil mezi ostatní.

Segment energetických nápojů je dle mého obecně poměrně specifický, alespoň
ve srovnání s jinými soft drinky. Zatímco například u džusu je víceméně jedno, jakou
značku pijete, obzvláště u členů mladé generace je částečně i otázkou prestiže
9

a životního stylu, jakým energetickým nápojem se posilňují a jaký pijí ve společnosti.
Poté, co Red Bull vstoupil na trh, stal se tento tržní segment velice kompetitivním
a snaží se v něm uspět velké množství výrobců a distributorů. Red Bull se mezi
ostatními energetickými nápoji odlišuje natolik výrazně, že se dá dle mého názoru
mluvit o specifické úloze značky v tomto tržním segmentu.

2. Značka, která dala produktu a jeho konzumentům
křídla – představení značky
Za vznikem energetického nápoje Red Bull stojí rakouský podnikatel Dietrich
Mateschitz (*1944). V roce 1982, kdy pracoval pro společnost Unilever jako
marketingový ředitel zubní pasty značky Blendax, se během pracovní cesty po asijských
zemích setkal s nápojem Krating Daeng. Tento sladký nápoj tonikového typu mu byl
doporučen na zmírnění příznaků tzv. jet lagu, tedy nemoci z překonání časových pásem
při cestování. Nápoj byl původně určen dálkovým řidičům nákladních automobilů
a těžce pracujícím dělníkům.

Revitalizující účinky nápoje prý Mateschitze natolik překvapily, že se rozhodl
udělat maximum pro získání nápoje k distribuci na evropském trhu. Dal výpověď ve
společnosti Unilever, zkontaktoval thajského držitele licence nápoje Krating Daeng,
Chalea Yoovidhya, a domluvil se s ním, že společně založí společnost, která by začala
prodávat nápoj v Evropě. Oba investovali přibližně půl milionu dolarů24 jako počáteční
kapitál a založili společnost Red Bull GmbH (společnost s ručením omezeným), ve
které dodnes Mateschitz vlastní 49% podíl.25

Jak se později ukázalo, Mateschitz prokázal nesporný podnikatelský talent.
Nejen, že se mu povedlo objevit tržní niku a vytvořit novou kategorii nealkoholických
nápojů, dokázal tento tržní segment opanovat. Začátky podnikání přesto nebyly tak
bezproblémové, jak by se mohlo z dnešního pohledu na příběh úspěchu značky Red
Bullu zdát.

24
25

http://redbull.cz/images/historysection/pdf/1/Forbes_280305_Soda%20with%20Buzz.pdf
http://www.red-bullog.com/2008/11/08/whos-who-mr-red-bull-dietrich-mateschitz/
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3. Historie a vývoj značky
Společnost Red Bull GmbH vznikla v roce 1984 v salcburském městě Fuschl am
See, kde má dodnes centrálu. Přátelé Mateschitze odrazovali od investování životních
úspor do tak nejistého podniku a první tři roky od vzniku společnosti jim dávaly za
pravdu. Rakouské úřady nechtěly neznámému energetickému nápoji udělit prodejní
licenci bez mnoha vědeckých testů. Problémem byly hlavně některé ingredience, které
do té doby žádný jiný nápoj prodávaný na rakouském trhu neobsahoval. Vývoj nápoje
(mimo jiné Mateschitz k původní thajské receptuře nápoje dodal perlivost), získání
licence a následné koncipování komunikační strategie trvalo tři roky a pomalu se již
zdálo, že se uvedení produktu na trh neuskuteční.

Mateschitz byl téměř bez finančních prostředků, s přípravami propagačního
plánu mu proto pomáhal jeho přítel Johannes Kastner, který vlastnil reklamní agenturu
ve Frankfurtu nad Mohanem. Během těchto prvních tří let se jim stále nedařilo najít
uspokojivý slogan a vizuální zpracování pro nový nápoj. Nakonec však Kastner přišel
s nápadem na slogan „Red Bull Vám dává křídla“, se kterým byli oba spokojení, a nový
energetický nápoj mohl vstoupit na domácí rakouský trh. Zajímavostí je, že
s Johannesem Kastnerem spolupracuje Red Bull až do dnešní doby.

Mateschitz se i přes vlastní spokojenost s výsledným produktem pro jistotu
rozhodl zaplatit si marketingový výzkum mezi spotřebiteli, kteří by formou
předběžného výzkumu, tzv. pretestu, ohodnotili, jak nápoj vnímají. Výsledky dopadly
nečekaně špatně. Spotřebitelé odsoudili jak chuť, tak i logo a název nápoje.26 Mateschitz
se však rozhodl negativní spotřebitelské reakce ignorovat a produkt v Rakousku na trh
uvedl.

4. Globální úspěch značky na přelomu 20. a 21. století
Jak jsem již zmiňovala v úvodu kapitoly o vzniku značky, společnost Red Bull
GmbH na trhu působí od roku 1984. Po tříletých přípravách byl spuštěn prodej
v Rakousku. Na domácím trhu se energetický nápoj setkal s úspěchem, ale i přesto

26

http://redbull.cz/images/historysection/pdf/1/Forbes_280305_Soda%20with%20Buzz.pdf
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dosahovala společnost v prvních dvou letech prodeje ztráty milion dolarů. Mateschitz se
však nenechal odradit a neúspěch připisoval tomu, že rakouský trh je pro výraznější
úspěch nápoje příliš malý.

V roce 1992 se tedy rozhodl pro expanzi na první zahraniční trh a zvolil
Maďarsko. O rok později mezi země prodávající Red Bull přibyla Malta a Velká
Británie, další rok následovalo Německo a Slovinsko. V této době se Mateschitz musel
potýkat s poměrně nečekaným problémem. Poptávka po nápoji byla na německém trhu
natolik velká, že společnost Red Bull GmbH nemohla sehnat dostatečné množství
hliníku na výrobu poptávaného množství plechovek. Na německém trhu tak Red Bull
v prvenství předběhl do té doby největší konkurent, nápoj Flying Horse, a Red Bullu
trvalo následující čtyři roky, aby získal znovu zpět svoji dominantní pozici na trhu. 27

V roce 1995 došlo do té doby k největší expanzi, kdy se Red Bull dostal na trh
v Chorvatsku, Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), Polsku, Rusku, Švýcarsku,
Lichtenštejnsku a v neposlední řadě se energy drink dostal také na pulty českých
a slovenských obchodů. Úspěch Red Bullu se stále šířil a až neuvěřitelně rychlá expanze
pokračovala v roce 1996 vstupem na nizozemský, belgický, lucemburský, řecký,
portugalský, španělský, švédský a novozélandský trh. Deset let po vzniku společnosti
dosáhl Red Bull velkého úspěchu. Firmě se téměř zdvojnásobily prodeje, k čemuž
bezesporu pomohl vstup na americký trh ve stejném roce (vedle Spojených států
amerických se Red Bull ve stejném roce rozšířil ještě do Irska, Estonska, Jemenu,
Jihoafrické republiky, Tanzanie a Zanzibaru). Red Bull tedy během své desetileté
existence dokázal obsadit trhy na třech světových kontinentech.

V letech 1998 – 2000 se Red Bull prosadil ve 30 zemích jak z Afriky, tak i z
Asie, Ameriky a samozřejmě Evropy. Dalších 43 zemí do seznamu si Red Bull připsal
do roku 2003. Ve stejném roce přišla společnost Red Bull GmbH na trh s variantou Red
Bullu bez obsahu cukru- Red Bull Sugarfree. O rok později značka získala 70% podíl na
trhu energetických nápojů.28 V roce 2008 do produktového portfolia přibyla Red Bull
Cola (více viz kapitola osm). Dnes čítá seznam trhů, na kterých je energetický nápoj
Red Bull k dostání, celkem 149 zemí. V budoucnosti se společnost podle údajů
27
28

http://redbull.cz/images/historysection/pdf/1/Selling_Power_DM_Sept.pdf
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Red-Bull-GmbH-Company-History.html
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uvedených na webové stránce www.redbull.cz plánuje zaměřit na expanzi na trhy
asijských zemí.29

Stále vzrůstající úspěch značky Red Bull je dobře patrný z číselných údajů
popisujících prodej plechovek s tímto nápojem. Zatímco v roce 1990 se společnosti
podařilo prodat 6, 8 milionů plechovek, v roce 2000 to již bylo 920 milionů. Výsledky
za rok 2008 hovoří o působivém počtu necelých čtyř miliard prodaných plechovek, což
je nejvíce v historii značky. Red Bull navíc zaznamenal oproti roku 2007 nárůst prodeje
o 9, 6 %. Žebříčku deseti nejúspěšnějších trhů z hlediska prodeje vévodí Spojené státy
americké (1, 3 miliardy prodaných plechovek), na druhém místě je potom Velká
Británie (347 milionů prodaných plechovek) a třetí příčku obsadilo Německo s 223
miliony prodanými plechovkami. Domácí trh, Rakousko, je na čtvrtém místě (166
milionů prodaných plechovek). Pro srovnání, na českém a slovenském trhu se
každoročně prodá cca 38 milionů plechovek.30 (viz obrazová příloha)

Zajímavostí je, že existují země, kde je prodej tohoto energetického nápoje
zakázaný. Patří mezi ně například Norsko, Uruguay, či Dánsko.31 Red Bull se zde nesmí
prodávat kvůli zdravotním rizikům, problémem je především obsah velkého množství
kofeinu a taurinu. Podle některých lékařů totiž Red Bull zvyšuje riziko infarktu,
mozkové příhody a dalších kardiovaskulárních chorob.32 Zdravotními riziky spojenými
s konzumací Red Bullu se budu více zabývat v kapitole sedm (podkapitola pojednávací
o SWOT analýze produktu).

5. Firemní filozofie
Firemní filozofie, nebo možná komplexněji řečeno firemní strategie, je soubor
nástrojů, kterými se společnost snaží dosáhnout svých obchodních a marketingových
cílů. Základem marketingové firemní filozofie společnosti Red Bull je konzistentní
komunikace. Společnost si zakládá na tom, že má od počátku výroby energetického
nápoje téměř stejné metody komunikace (viz obrazová příloha – srovnání vizuální
podoby první tištěné reklamy na Red Bull a tištěné reklamy dnes), stejný vzhled
29

http://redbull.cz/#page=CompanyPage.AsTimeGoesBy
Interní prezentace společnosti Red Bull „Sales College 2009“
31
http://www.financninoviny.cz/tema/index_view.php?id=328501&id_seznam=9805
32
tamtéž
30
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plechovky a v neposlední řadě také stejné ingredience. Právě jednotná a ucelená
komunikace, která se nemění s každou personální obměnou v marketingovém oddělení
firmy, tvoří z Red Bullu spolehlivou značku, u které mají její konzumenti pocit, že ji
„znají“ a vědí, co od ní mohou čekat. Dále bych vyzdvihla preciznost, se kterou se Red
Bull marketingu a budování značky věnuje. Jak mi sdělil Robert Kubička, brand
manažer značky pro Českou republiku a Slovensko, sama společnost přisuzuje 50 %
úspěchu svého nápoje právě marketingu. Všechny kroky komunikačního mixu jsou
velice důsledně propracované a promyšlené a jsou vykonávány důkladně, ať už se jedná
o výběr sponzorovaných sportovců, či dívek do samplingových promotérských týmů
(více v kapitole osm).

Zakladatel značky Dietrich Mateschitz si je očividně dobře vědom, že úspěch
jeho značky spočívá právě v marketingu, a proto do něho každoročně investuje údajně
celou jednu třetinu zisku společnosti.33 To je další výrazný prvek firemní filozofie
společnosti. Výdaje firmy Red Bull do marketingu jsou obrovské, ale přesto společnost
ze zásady neplatí mediální PR výstupy, které by komunikovaly produkt. Jak píši
v kapitole pojednávající o komunikačním konceptu značky, Red Bull upřednostňuje
vytváření zážitkových akcí pro veřejnost, které jsou natolik atraktivní, že si najdou svůj
prostor v médiích a v rozhovorech lidí sami. Red Bull dnes, stejně jako v počátcích
podnikání, kdy Mateschitz neměl dostatek financí na investice do marketingu, spoléhá
na buzz marketing. Jedná se o marketing zaměřený na vyvolání bzukotu (z anglického
jazyka – buzz= bzukot), rozruchu, přitáhnutí pozornosti ke značce a produktu.34

Další významnou složkou firemní filozofie společnosti Red Bull a samotného
budování značky je práce s daty podloženými marketingovým výzkumem. Red Bull si
každý rok nechává na zakázku vypracovat výzkum o pozici značky. Respondenti jsou
tázáni na znalost energetického nápoje, na znalost jeho atributů, na samotnou
konzumaci nápoje a především na vnímání marketingových aktivit značky. Společnost
se tedy nespoléhá na samotné číselné údaje o prodejích, ani na domněnky o působení
značky na konzumenty, ale svoji komunikaci staví na informacích vyplývajících
z kvalitního výzkumu. Díky tomu se Red Bullu daří reagovat jak na přání konzumentů,
tak na kroky konkurence.
33
34

Informace od Roberta Kubičky, brand manažera značky pro Českou republiku a Slovensko.
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/14/buzz-marketing.html
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Celých 16 let patřilo do firemní filozofie společnosti také rozhodnutí
nerozšiřovat produktovou řadu a zůstat pouze u jednoho produktu, energetického nápoje
Red Bull. Společnost prohlašovala, že než aby své produktové portfolio jakkoliv
rozšiřovala, bude se raději pořádně věnovat své jediné značce. Nicméně poté přibyl
k nabídce společnosti nápoj Red Bull Sugarfree a poté ještě Red Bull Cola a společnost
Red Bull tak ztratila konkurenční výhodu a možnost zařazovat do kampaně prohlášení
o tom, že se 100 % času věnuje pouze energy drinku Red Bull. (O rizicích spojených
s extenzí značky pojednávám více v kapitole sedm – SWOT analýza.)

V neposlední řadě je zapotřebí zmínit, že Dietrich Mateschitz se pro společnost
Red Bull snaží vybudovat zázemí, které by firmě umožňovalo tzv. 360 stupňovou
komunikaci zajišťovanou z vlastních zdrojů. Tak vznikl Red Bull Media House, který
zastřešuje mediální aktivity společnosti. Do Red Bull Media House spadá satelitní Red
Bull TV (ta vysílá zatím pouze v Rakousku, ale Mateschitz by ji chtěl co nejdříve
etablovat i v Německu), internetové rádio Red Bull Music Academy, lifestylový
magazín s názvem Red Bulletin (vychází v Německu a Anglii) a ještě hudební
vydavatelství Red Bull Records.

6. Hodnota značky
„Značka je to, co Vám zůstane, když Vám shoří továrna.“ David Ogilvy 35

Ještě než se budu ve své práci zabývat konkrétními kroky, které společnost Red
Bull koná v rámci budování značky, je dle mého zapotřebí objasnit koncept hodnoty
značky. Cílem budování značky je získání loajálního zákazníka a kvalitní značky, která
je pro marketing hodnotným aktivem, jak připomíná Pelsmacker ve své knize
Marketingová komunikace.36 Co tedy tvoří kvalitní značku a její hodnotu?
Koncept hodnoty značky se podle Kellera objevil v 80. letech 20. století.37 Autor
uvádí, že vznik koncepce oceňování značky přinesl pozitiva (značka si získala místo
v marketingové komunikaci a ukázala manažerům směr, kterým společnost vést), ale

35

http://www.ogilvy.cz/ (citováno dne 20. března 2009)
Pelsmacker, (2003), s. 67
37
Keller (2007), s. 71
36
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také negativa. Jako hlavní negativní přínos uvádí skutečnost, že koncept hodnoty
značky „byl definován mnoha různými způsoby a pro mnoho různých účelů, takže
výsledkem je jisté zmatení a prázdnota termínu“.38 Dosud se podle Kellera stále
neobjevil jednotný konsenzus, na základě kterého by se dalo na hodnotu značky nahlížet
a podle kterého by se dala taková hodnota pojmout a změřit. Aby byla teorie oceňování
značky ještě o něco komplikovanější, koncept hodnoty značky ani nepracuje
s jednotnou terminologií. Jak uvádí Přibová, zhruba v posledním desetiletí 20. století se
objevil anglický pojem „brand equity“, který byl zpočátku chápán jako synonymum
finanční hodnoty značky. Dnes se většinou používá jako ekvivalent hodnoty značky
samy o sobě a obvykle se ani nepřekládá.

Abych se ve své práci mohla dostat dále, než ke konstatování, že náhled na
koncept hodnoty značky a související terminologický aparát není ucelený, budu
vycházet z Kellerovy teze, že „koncept hodnoty značky v zásadě zdůrazňuje důležitost
role značky v marketingových strategiích“,39 a budu používat český pojem hodnota
značky s dodanou bližší specifikací, jakou hodnotu mám na mysli.

Co je tedy samotná hodnota značky? Podle Přibové spočívá hodnota značky
v její schopnosti generovat zisk tím, že produktu či službě průběžně přidává hodnotu
a definuje jeho identitu.40 Dále je podle ní pro hodnotu značky charakteristické pozitivní
ovlivnění cenové citlivosti zákazníků a vybudování věrnosti značce, která se „projevuje
ochotou počkat na značkový výrobek, pokud není momentálně dostupný“.41 Aaker
hodnotu značky definuje jako „sadu aktiv a pasiv, spojených se jménem a symbolem
značky, jež zvyšuje, nebo snižuje hodnotu, kterou výrobek či služba přináší firmě
a/nebo zákazníkovi“.42

David Aaker dále hovoří o čtyřech hlavních kritériích, která rozhodují o hodnotě
značky. Je to znalost jména a značky, věrnost značce, vnímaná kvalita a asociace
spojené se značkou. Těmito čtyřmi prvky se nyní budu zabývat podrobněji. (Schéma:
„Jak hodnota obchodní značky vytváří hodnotu výrobku“ – viz obrazová příloha)
38
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6. 1 Znalost značky
Znalost značky „referuje o síle přítomnosti dané značky v mysli spotřebitele“.43
Základním faktorem znalosti značky je identifikace značky ze strany spotřebitele. Jak
Aaker zdůrazňuje, neznamená to nutně, že si produkt bude přesně pamatovat, ale
alespoň bude vědět, že už se s ním setkal. Odvolává se na psychologické studie, které
údajně prokázaly, že už samotný fakt identifikace může mít za následek pozitivní vztah
spotřebitele k produktu či službě.44 Dosáhnutí znalosti značky je při již zmiňované
přesycenosti trhu i spotřebitelů poměrně náročný úkol. Je k tomu zapotřebí buď
unikátnost produktu, která zajistí, že produkt bude komunikován sám o sobě, nebo je
nutné připravit se na velké investice do budování znalosti značky skrze marketingovou
komunikaci. Vysoká znalost značky však ještě neznamená úspěch. Jak Aaker
připomíná, „jedna věc je být známý, docela jiná věc je ovšem být známý ze správných
důvodů (a vyhnout se tomu být známý z důvodů nesprávných)“.45 Navíc samotná
znalost ještě produkt neprodává.

Zatímco Aaker používá pojem znalost značky, Keller či Přibová mluví
o povědomí o značce, které se podle nich skládá z rozpoznání značky (recognition)
a vybavení si značky (recall). Rozpoznání značky referuje o „schopnosti spotřebitele
potvrdit dřívější seznámení se značkou, pokud k tomu dostane impuls“.46 Vybavení si
značky už vyžaduje důkladnější znalost značky ze strany spotřebitele a podle Přibové
představuje „hlubší a aktivnější formu povědomí o značce“.47 Marketingové výzkumy
znalosti značky rozeznávají tzv. spontánní znalost (recall bez pomoci) a znalost
podpořenou (recall s pomocí).

Jak se dá zvyšovat povědomí o značce? Přibová doporučuje posilování znalosti
jména značky skrze co největší množství komunikačních kanálů tak, aby se
maximalizovala pravděpodobnost setkání člena cílové skupiny s komunikovaným
sdělením. Keller v tomto případě mluví o tom, že „čím více „zkušeností“ získá
spotřebitel o značce díky tomu, že ji vidí, slyší o ní, přemýšlí o ní, tím pravděpodobnější
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je, že značka se mu do paměti zaregistruje silněji“.48 Dále je zapotřebí upevňovat
znalost značky společně s jejími hlavními atributy, jako jsou logo, balení atd.,
v typických nákupních situacích a ideálně skrze jednoznačný a snadno zapamatovatelný
slogan.49 Aaker také doporučuje co možná nejširší prodejní síť, aby měli spotřebitelé
produkt snadno dostupný a eliminovalo se tak riziko, že koupí konkurenční výrobek jen
kvůli nedostupnosti našeho produktu.

V průzkumu

zveřejněném

na

www.vyplnto.cz,

prováděném

na

116

respondentech, odpovědělo na otázku „Znáte Red Bull?“ 115 respondentů kladně, což
svědčí o mimořádném povědomí o této značce.50 Na otázku „Pijete energy drinky?“
odpovědělo kladně téměř 88 % dotázaných, z čehož vyplývá, že znalost energetického
nápoje Red Bull potvrdili i respondenti, kteří energetické nápoje jako takové
nekonzumují.

6. 2 Vnímaná kvalita
Keller definuje vnímanou kvalitu jako „vnímání celkové kvality či nadřazenosti
produktu či služby spotřebitelem ve srovnání s odpovídajícími alternativami
a účelem“.51 Základním předpokladem toho, aby spotřebitelé mohli vnímat
a uvědomovat si kvalitu produktu je, že je tvrzení o kvalitě opodstatněné. Vnímání
kvality je však velice subjektivní záležitostí, proto „vytvoření vysoké kvality vyžaduje
pochopení toho, co znamená kvalita pro jednotlivé segmenty zákazníků a také
pochopení procesu zvyšování kvality“.52

Podle Kellera je „dosažení uspokojivé úrovně vnímané kvality stále důležitější,
protože průběžná zlepšení produktů vedla v průběhu let ke zvyšování očekávání
spotřebitele, co se kvality produktu týče“.53 Důležitost kvality produktu a výsledné
vnímané kvality dokládá také skutečnost, že čím dál více firem implementovalo do své
podnikatelské strategie zásady TQM – total quality managementu (komplexní řízení
kvality).
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V případě energetického nápoje Red Bull se dá vnímaná kvalita vztahovat
například na spokojenost spotřebitelů s chutí a funkčními vlastnostmi nápoje. V již
zmiňované anketě na webových stránkách www.vyplnto.cz odpovědělo na otázku „Co
Vás přimělo si vybrat právě tuto značku?“ 64 % respondentů, že rozhodující při jejich
volbě byly chuťové vlastnosti výrobku.54

6. 3 Věrnost značce
Věrnost značce, byť se jedná o kompletně nehmotné aktivum firmy, je velice
důležitým aspektem ocenění značky z ekonomického hlediska, protože, jak píše Aaker
v knize Brand Building, „od základny vysoce věrných zákazníků lze očekávat, že
vytvoří velice předvídatelný objem prodeje a tok zisku“.55 Někteří autoři, jako například
Pelsmacker, nahrazují pojem věrnost značce slovem loajalita. Výhody plynoucí ze
skupiny věrných zákazníků dále popisuje Marie Hesková tak, že „věrní kupující snáze
odolávají akcím konkurentů, což pro podnik představuje stabilní, popřípadě vyšší objem
prodeje a postupem času může znamenat i snížení vynaložených nákladů na
marketingové akce, zejména reklamu“.56 Navíc náklady na získání nových zákazníků
mohou být „až 6x vyšší než na udržení stávajících“.57

6. 4 Asociace spojené se značkou – image značky
Asociace spojené se značkou úzce souvisejí s tím, jakou image se firmě povedlo
u značky vybudovat. Přibová definuje image značky jako „vnímání značky
spotřebitelem, jako asociace, které si se značkou spojuje“58, a v podstatě tedy vnímá
asociace spojené se značkou jako synonymní slovo pro image značky. Spotřebitelovy
asociace se podle ní mohou týkat jak atributů produktu, tak také postoje k produktu
a benefitů, které z něj spotřebitel získává. Jiná definice vysvětluje image značky jako
„subjektivní duševní obraz o značce sdílený skupinou konzumentů“.59
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S image značky úzce souvisí osobnost značky, což je personalizace značky, při
které se značce přisuzují určité charakterové vlastnosti. Ty vyjadřují, jak značka působí,
nebo jak má působit. Společnost Red Bull popisuje osobnost svojí značky velice široce
a používá přitom následující adjektiva: „inovativní, individualistický, nekonformní,
neuznávající autority, sebeironický, mystický, kreativní, polarizující, uvolněný
a nepředvídatelný“.60

6. 5 Hodnota značky pro výrobce/majitele
V předešlé pasáži jsem se zabývala čtyřmi hlavními kategoriemi podle Aakera,
které společně vytvářejí hodnotu značky. Je ale také zapotřebí zmínit, že se hodnota liší
podle toho, komu je přisuzována. Autoři zabývající se hodnotou značky obvykle
rozlišují hodnotu značky pro spotřebitele a pro výrobce či majitele značky.

Přibová vidí hlavní hodnotu značky pro výrobce v tom, že značka vytváří
skupinu věrných zákazníků, kteří představují jistotu prodeje a snižují riziko tržních
výkyvů.61 Navíc si společnost, která vlastní kvalitní značku, může dovolit nasadit cenu
výš, než konkurence, protože zákazník si rád připlácí za kvalitu a jistotu. Keller také
upozorňuje na fakt, že „značka firmě poskytuje legální ochranu jedinečných rysů, či
aspektů produktu“.62 Díky registrované ochranné známce, či výrobním patentům, může
firma bezpečně investovat do značky a sklízet výhody a hodnotná aktiva.

Marie Hesková ve své knize Brand Management – Značka jako nehmotné
aktivum firmy vnímá značku především jako jeden ze stěžejních necenových nástrojů
konkurenčního boje. Zavedená značka znesnadňuje novým společnostem vstup na trh a
udržuje společnosti okruh loajálních zákazníků.

V neposlední řadě je potřeba zmínit finanční hodnotu značky. Úspěšná značka
několikanásobně zvyšuje hodnotu firmy a je jedním z nejcennějších nehmotných aktiv.
Jak píše Naomi Kleinová ve své knize Bez loga, finanční hodnota byla značce poprvé
přisouzena v roce 1998, kdy „společnost Philip Morris odkoupila společnost Kraft za
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šestinásobek papírové hodnoty (rozdíl tvořila odhadovaná hodnota značky)“.63 Jednalo
se o přelomový skutek, na základě kterého začaly společnosti vnímat výdaje do
marketingu jako investici, nikoliv jako pouhý výdaj.

Pelsmacker definuje finanční hodnotu značky jako „hodnotu všech budoucích
výnosů vyvolaných značkou a jejími přínosy“.64 Podle žebříčku Brandz Top 100
společnosti Millward Brown65, která již čtvrtý rok v řadě zveřejňuje 100 nejcennějších
značek, patří Red Bullu 79. místo. Mezi 100 nejcennějších značek se Red Bull dostal
poprvé a je mu přisuzována hodnota přes osm miliard dolarů. V kategorii tzv. soft
drinků pak Red Bull obsadil čtvrtou příčku za nápojovými giganty, jako jsou Coca
Cola, Coke a Pepsi.

6. 6 Hodnota vnímaná spotřebitelem
Autoři zabývající se brand buildingem se víceméně shodují v názoru na přínos
značky pro spotřebitele. Z hlediska marketingové komunikace je dle mého názoru
mnohem důležitější, než finanční hodnota značky, spíše právě hodnota, kterou značka
přináší zákazníkovi. Obecně se dá říci, že zákazník bude více důvěřovat zavedené
značce, než neznámému produktu. Zákazník si tedy při nákupu značkového zboží
připlácí za kvalitu, důvěryhodnost a pak také za subjektivní prvky, které mu ta či ona
značka při užívání produktu přináší (prestiž, pocit sebedůvěry, pocit bezpečí…).

Podle Kellera značka slouží spotřebiteli k identifikaci zdroje výrobku, ke snížení
rizika plynoucího z nákupu, snížení nákladů spojených s výběrem produktu,
a v neposlední řadě také jako symbol a signál kvality.66 V době přesycených trhů, na
kterých ve valné většině oborů nabídka převyšuje poptávku a spotřebitel je zahlcen
reklamními sděleními, je smysl značky jasně patrný. Usnadňuje totiž spotřebiteli
rozhodování při nákupu a tím šetří jeho čas. Proto je mnohem snazší a výhodnější
sáhnout do regálu v obchodě po dražší plechovce s ověřeným energy drinkem Red Bull,
než strávit čas prostudováním etiket s údaji o obsahu nějakého neznámého
energetického nápoje.
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Keller nahlíží na nákup značkového zboží jako na jakýsi závazek či smlouvu
mezi kupujícím a výrobcem.67 Kupuje-li si spotřebitel Red Bull, očekává garanci chuti,
obsažených složek a také slibovaných účinků.

Výrazný přínos značky pro spotřebitele také spočívá v emocionální rovině.
Spotřebitel totiž o sobě skrze nákup značkového zboží něco sděluje okolí. Užíváním
značkového výrobku se zařazuje do určité skupiny lidí a přisuzuje si tak vlastnosti
charakteristické pro danou skupinu. Keller mluví o tom, že „značky mohou sloužit jako
symbolické nástroje umožňující spotřebitelům vytvářet svou vlastní image“.68

Domnívám se, že tento přínos značky je pro zákazníky společnosti Red Bull
primární. Samozřejmě, že jsou spotřebitelé, kteří si Red Bull kupují jen proto, že jim
skutečně chutná, či proto, že na ně má opravdu revitalizující účinky. Věřím však, že pro
podstatnou část lidí kupujících Red Bull je rozhodující právě image, která se se značkou
pojí. A v tom tkví obrovský úspěch značky Red Bull. Společnosti se podařilo vybudovat
značku s tak lákavou a úspěšnou image, že si jejich produkt lidé i přes vysokou
pořizovací cenu kupují.

7. Strategie budování značky
V této kapitole se budu zabývat základními kroky, které proces brand buildingu
obnáší a zhodnotím, jak je do praxe uvádí společnost Red Bull. Nejprve tedy nadefinuji,
co samotný pojem budování značky znamená.

Podle Zymana je „budování značky cílevědomou strategií a činností zaměřenou
na přeměnu výrobku nebo služby ve značku“.69 Další definice vysvětluje branding jako
„aktivity směřující k zaujetí požadované pozice značky v myslích zákazníků“.70
Hlavním smyslem celého procesu budování značky je získání loajálních zákazníků.
Proč tomu tak je vysvětluje Sergio Zyman: „Loajální zákazníci jsou ti nejlepší možní
zákazníci. Jsou přesvědčeni o tom, že vaše značka jako jediná dokáže nejlépe uspokojit
67
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jejich významné potřeby. Často se chovají tak, jako by byli vůči vaší konkurenci
naprosto imunní, takže konkurenční nabídky v podstatě vylučují z možností, které při
nákupním rozhodování berou v úvahu. Pro loajálního zákazníka přestává být cena
určujícím motivačním faktorem. Loajální zákazníci se stávají šiřiteli víry ve váš produkt
a jedním z vašich nejvýznamnějších marketingových kanálů.“71

Mezi brand buildingové aktivity patří „vymezení značky vůči ostatním značkám
(positioning), design, strategie portfolia, výběr názvu (naming) a řada dalších kroků
(v závislosti na oblasti, do které vstupujete), které je třeba provést, než začne
komunikační agentura pracovat na tvorbě reklamních kampaní“.72 Výraznější potřeba
budovat značky se rozvinula v USA na sklonku druhé poloviny 19. století. Jednalo se
období, kterému dominovali velkoobchodníci, kteří získali rozhodující postavení na
trhu. Díky tomu mohli u svých dodavatelů tlačit na snižování cen. Někteří výrobci se
tak rozhodli získat konkurenční výhodu tím, že své zboží odlišili značkou. Podle
Přibové se standardy budování značky ukotvily po roce 1946, kdy se rozšířilo používání
marketingového výzkumu trhu, který tvoří základní bázi pro úspěšný brand building.
K rozmachu brandingu také přispělo rozšiřování masové produkce, které výrobce
přimělo k odlišování svých produktů, a to právě pomocí značky. Přibová nastiňuje, jak
je chápáno řízení značky dnes: „Mezi hlavní úkoly moderního řízení značky patří přidat
hodnotu produktu, a tím jej přetvořit ve značku (učinit neviditelné viditelným), udržovat
diferenciační výhodu značky (…).“73

7. 1 Základní kroky budování značky
7. 1. 1 Positioning
Prvním a klíčovým procesem při budování značky je určení poziční strategie
značky a společnosti, tzv. positioning. Skutečností je, že faktorů, které ovlivňují přijetí
naší značky spotřebiteli, je velmi mnoho. Zyman je shrnuje následovně: „Jaké místo vy
i vaše značka v myslích zákazníků zaujmete, záleží na každém aspektu vašeho
reklamního a marketingového mixu: na vašich zaměstnancích, na úrovni vašich public
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relations, na sponzoringu, na balení vašeho zboží i na vaší cenové politice. Záleží na
tom, co děláte a co naopak neděláte, co říkáte a co neříkáte, jak to říkáte a jak to
neříkáte. Záleží na tom, co o vás a o sobě říkají vaši konkurenti a co vy říkáte o nich.“74

Podle Kellera spočívá positioning v určení správné „pozice v myslích skupiny
spotřebitelů či segmentu trhu, aby na produkt či službu mohli myslet „žádoucím“
způsobem“.75 Opomenout se nesmí ani „identifikace optimálního umístění značky
a jejích konkurentů v myslích spotřebitelů tak, aby se maximalizoval potenciální přínos
pro firmu“.76 Hlavním úkolem positioningu tedy je stanovení cílového trhu, cílového
spotřebitele a analýza konkurence.
Positioning značky Red Bull vychází z funkčních přínosů produktu, které
vyjadřuje slogan „Red Bull- osvěží tělo i mysl“.77 Toto shrnutí benefitů, které nápoj
konzumentům z pohledu společnosti Red Bull přináší, se stalo základním bodem pro
budování osobnosti značky Red Bull.

7. 1. 2 Stanovení tržního segmentu
Ještě před vstupem produktu či služby (a s ním spojené značky) na nový trh, by
si společnost měla položit základní otázky ekonomicko-obchodního rázu. Mezi takové
patří úvahy o dostatečné poptávce na cílovém trhu, o případných tržních nikách,
o koupěschopnosti cílové skupiny, o kvalitách konkurence a o potenciálu vlastního
produktu.

Jak již bylo řečeno v kapitolách pojednávajících o vzniku a historii značky,
Mateschitz na trhu nealkoholických nápojů objevil tržní mezeru, kterou energetické
nápoje úspěšně zaplnily. Čelil pouze nepřímé konkurenci výrobců soft drinků, žádného
přímého konkurenta, který by na trhu nabízel nápoj podobného typu jako Red Bull,
v počátcích neměl. Poptávka po stimulačním nápoji se ukázala být také přiměřená, jak
Mateschitz při pozorování vývoje životního stylu předpokládal. Byť situace na počátku
podnikání společnosti Red Bull nebyla až tak idylická, z dnešního pohledu působí
výchozí poziční analýza společnosti Red Bull optimálně.
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V případě, že společnost získá na tyto rozhodující otázky spojené s úvodem
podnikání příznivé odpovědi, je zapotřebí přistoupit k detailní segmentaci trhu.
Segmentace trhu je „proces, kterým se zákazníci dělí do homogenních skupin, tj. skupin
se shodnými potřebami, přáními a srovnatelnými reakcemi na marketingové
a komunikační aktivity“.78 Keller rozlišuje popisná a behaviorální segmentační kritéria.
Zatímco popisná se zabývají především tím, kdo spotřebitel je (typickým příkladem jsou
sociodemografické ukazatele), behaviorální více zohledňují spotřebitelovo chování,
myšlení a využívání produktu či služby.

7. 1. 3 Cílová skupina
Cílová skupina je skupina osob, které se svojí komunikační kampaní snažíme
oslovit. Cílová skupina pro energy drink Red Bull není primárně nijak omezena
obvyklými sociodemografickými ukazateli, jakými jsou například pohlaví, věk,
vzdělání, místo bydliště apod. V souladu s firemní filozofií je energetický nápoj Red
Bull cílen na všechny, kteří potřebují osvěžit „tělo i mysl“,79 bez ohledu na zmíněné
sociodemografické údaje, rozhodující je pro Red Bull „stav mysli“.80 Jedná se tedy
o tzv. attitudinal target group (subjektivní cílovou skupinu), kdy se jedinec stane členem
cílové skupiny ve chvíli, kdy vyhodnotí, že by potřeboval získat energii.

Chceme-li přeci jenom cílovou skupinu alespoň věkově ohraničit, brand manažer
značky Red Bull pro Českou republiku a Slovensko nabízí věkovou kategorii 12 – 29
let. Poněkud překvapivě může působit spodní hranice tohoto rozpětí, vzhledem k tomu,
že společnost nápoj nedoporučuje pít dětem. Marketingová komunikace Red Bullu
nechce primárně nalákat děti ke spotřebě energetického nápoje, spíše se jedná o jakési
podchycení a „vychování“ budoucích zákazníků, kteří se rozhodnou pro Red Bull
a nikoliv pro konkurenční nápoj, až přijde ta pravá chvíle pro konzumaci energetických
nápojů.

Cílovou skupinu definoval hned na počátku podnikání zakladatel značky
Dietrich Mateschitz. Uvědomil si, že současný životní styl klade na jedince stále vyšší
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a vyšší nároky, a že času na odpočinek a regeneraci je díky tomu stále méně.
Energetický stimulační nápoj přichází na řadu ve chvíli, kdy se vytížený člověk nemá
příležitost zregenerovat a vyžaduje se po něm další výkon.

Velká část marketingových a brand buildingových aktivit Red Bullu se zaměřuje
na studenty. Proč tomu tak je mi vysvětlil brand manažer Robert Kubička: „Studenti
mají velice aktivní životní styl. Ať už je to učení na zkoušky, účast na přednáškách,
pracovní brigády či práce na částečný úvazek, sport, do toho všelijaké oslavy a následné
ranní vstávání, to vše stojí hodně energie. Ve všech těchto situacích se pak Red Bull
může hodit.“

Charakteristické vlastnosti člena cílové skupiny energy drinku Red Bull pak
přesně odrážejí vlastnosti značky. Příslušník cílové skupiny je aktivní, dynamický,
sebevědomý, uvolněný a zábavný. Optikou Philipa Kotlera by se cílová skupina
společnosti Red Bull dala označit jako tzv. generace Y, kterou definuje jako „generaci
druhotné populační exploze“.81 Jedná se o potomky silných poválečných ročníků
narozené v letech 1977 – 1994. O generaci Y marketingoví specialisté usuzují, že je
cynická a k tradičním marketingovým strategiím proto přistupuje odmítavě. To je
důvod, proč společnost Red Bull od začátku zahrnula do svého marketingového mixu
alternativní nástroje směřující k buzz marketingu, a nejenom tradiční marketingové
prvky.

7. 1. 4 Diferenciace produktu
Ve chvíli, kdy zjistíme, jaký tržní segment chceme oslovit a jak vypadá náš
cílový zákazník, můžeme v positioningu pokročit dále. Abychom spotřebitele na náš
produkt upozornili a usnadnili mu jeho zařazení, je podle Kellera zapotřebí sdělit mu
příslušnost našeho produktu do určité kategorie, aby došlo k vytvoření asociací
příslušnosti do určitého tržního segmentu. Následně je nutné se nápaditě vymezit vůči
konkurenci, aby se spotřebitelovy asociace vydávaly „správným“ směrem.

S tím souvisí klíčový faktor úspěšného budování značky, totiž odlišení se,
diferenciace produktu od konkurence. Podle Zymana existují tři základní možnosti, jak
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odlišit značku. Red Bull by podle něho spadal do kategorie „více za více“. Jde o to, že
společnost zákazníkům jasně říká, že si zaplatí více, než za konkurenční energetický
nápoj, ale že za více peněz zároveň dostanou více, než by mohli získat kdekoliv jinde.
Společnost s touto strategií avizuje, že spotřebitel nedostane jenom produkt, ale také
„celkový přínos a dodatečný užitek“.82 A v tom v podstatě spočívá budování kvalitní
značky, ve vytvoření přidané hodnoty pro zákazníka.

Keller v souvislosti s diferenciací mluví o tom, že z pohledu konzumenta musí
být dosaženo tří kritérií, aby shledal odlišení se od konkurence jako zajímavé. „Cíloví
spotřebitelé musí vidět odlišnosti jako relevantní a důležité pro ně osobně, musí
odlišnosti v produktové kategorii shledat osobitými a mimořádnými a musí tyto
odlišnosti vnímat jako uvěřitelné a důvěryhodné“.83

Teprve ve chvíli, kdy má společnost jasno v tom, jaké místo na trhu chce
obsadit, jaké hodnoty bude reprezentovat a jaké benefity chce dodat svým zákazníkům,
je možné přejít do fáze plánování marketingových programů značky. Podle Kellera se
v této fázi jedná zejména o výběr prvků značky a integraci značky do marketingových
aktivit.84 Vymyšlením vhodného názvu či loga se totiž značka sama o sobě samozřejmě
nevybuduje. Je třeba připravit důkladný marketingový plán, který budování značky
podpoří. Marketingovému mixu jsem věnovala vzhledem k jeho důležitosti zvláštní
kapitolu (kapitola osm).

Zyman dále doporučuje stanovit si v rámci diferenciace silné a slabé stránky
společnosti, aby se tak dalo předejít například útokům konkurence, či naopak proti
konkurenci využít své silné stránky. Ze SWOT analýzy, kterou se zabývám v další
podkapitole, je patrné, že stejný rozbor silných a slabých stránek si udělala také
společnost Red Bull. Jednou ze slabin, či spíše řečeno ohrožení, jsou mýty, které o Red
Bullu kolují. Ty společnost vyvrací a uvádí na pravou míru na svých webových
stránkách v rubrice FAQ´s (Frequently asked questions – často pokládané otázky). Tím
eliminovala riziko, že tyto mýty použije konkurence proti nim.
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7. 1. 5 SWOT analýza
V následující podkapitole se budu zabývat tzv. SWOT analýzou energetického
nápoje Red Bull. SWOT analýza je marketingový nástroj, který pomáhá definovat vedle
silných a slabých stránek produktu také příležitosti, které se produktu či společnosti
mohou naskytnout a ohrožení, kterým může v podnikání čelit. Svůj název získala
SWOT analýza z počátečních písmen anglických slov Strenghts (síly), Weaknesses
(slabosti), Opportunities (příležitosti) a Threats (ohrožení). SWOT analýzu vztáhnu na
aktuální působení značky a pokusím se definovat budoucí ohrožení a příležitosti značky
Red Bull.

• Strenghts – silné stránky
Mezi nejsilnější stránky energetického nápoje Red Bull patří podle mého názoru
na prvním místě právě značka a její úspěšné budování. S ním se následně pojí další silné
stránky produktu. Vysoké povědomí o značce způsobuje, že Red Bull znají i ti, kteří
energetické nápoje nepijí, a tím pádem má vysokou penetraci trhu. Mnoho konzumentů
má navíc značku Red Bull jako svoji love mark, nejoblíbenější značku, a není výjimkou
fakt, že vnímají název Red Bull jako synonymum pro energetický nápoj sám o sobě. Se
značkou Red Bull se navíc pojí image, která je v módě. Red Bull je především mezi
mladými spotřebiteli vnímán jako nápoj, který přidá na prestiži. Se značkou je
samozřejmě neoddělitelně spojeno logo, které má velice snadno identifikovatelné
atributy – dva červené býky na modro-stříbrném poli.

Díky silné značce Red Bull dominuje na trhu energy drinků a jeho rozšíření se
dá označit jako globální. To umožňuje značce Red Bull využívat globální marketingový
koncept, který bývá na jednotlivých trzích lokalizován v podstatě jenom jazykově.
Skvělým tahem, díky kterému je značka Red Bull v pozici leadera trhu, bylo rozhodnutí
spojit tento produkt s adrenalinovými sporty a pořádáním zážitkových událostí.

• Weaknesses – slabé stránky
Musím přiznat, že identifikovat slabé stránky je u produktu Red Bull poměrně
náročný úkol. Jako největší slabost bych označila obsah nápoje, bez kterého by to ale
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nebyl Red Bull. V dnešní době je čím dál větší důraz kladen na wellness a zdravý
životní styl, ke kterému se Red Bull svým složením opravdu nehodí. Druhou slabou
stránkou je vysoká pořizovací cena nápoje, což je ale bezesporu záměrem cenové
politiky společnosti Red Bull. Mezi slabé stránky týkající se komunikace bych zařadila
webové stránky, jejichž design je velice moderní a atraktivní, ale obsahově bych
upřednostnila větší přehlednost.

• Opportunities – příležitosti
Společnost Red Bull sice neotřesitelně dominuje trhu s energetickými nápoji,
přesto je potřeba v brand buildingu vytrvale a kontinuálně pokračovat. Budování značky
je dlouhodobý proces a příležitostí k dalším brand buildingovým aktivitám je mnoho.
Doporučila bych například důslednější segmentaci cílové skupiny a vytvoření
marketingové komunikace na míru každému jednotlivému segmentu. Nabízí se
například manažeři, řidiči, studenti. Oblastí, jejíž využití by Red Bull rozhodně neměl
podcenit, jsou komunitní sítě typu Facebook.com, Twitter.com či Myspace.com, jejichž
obliba skokově narůstá. Právě větší angažovanost Red Bullu v online sféře bude dle
mého postupem času nahrazovat klasická média, která Red Bull využívá v dnešní době.

Co se týče působení Red Bullu ve sportovní sféře, příležitost vidím v podchycení
vzniku nových adrenalinových disciplin, či přímo v jejich vytváření. Nebylo by to
ostatně poprvé, kdy by se Red Bull stal jakýmsi spin doctorem. V neposlední řadě je
příležitostí samozřejmě expanze na trhy, kde se dnes Red Bull ještě neprodává.

Oblast pro další rozvoj by mohla skýtat také skutečnost, že pro většinu
konzumentů je naprosto běžné kombinovat Red Bull s alkoholem (nejznámějším
míchaným nápojem s využitím Red Bullu jsou tzv. Křídla – Red Bull s vodkou). Sama
společnost samozřejmě míchání nápoje s alkoholem nedoporučuje, nicméně na vlastních
zážitkových akcích tyto nápoje prodává. Zajímavé by tak mohlo být například
uspořádání soutěže o nejlepší míchaný nápoj s použitím Red Bullu, ať už alkoholický,
nebo nealkoholický.
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• Threats – ohrožení
Pravděpodobně největší ohrožení pro společnost Red Bull představuje jejich
levnější konkurence. Ta sice, alespoň prozatím, neohrožuje postavení značky Red Bull
jako dominantního výrobce v segmentu energetických nápojů, ale zisky společnosti ano.
Tlak ze strany výrobců levnějších energetických nápojů se odrazil v plechovce
s obsahem 355 ml, se kterou Red Bull vstoupil na trh právě proto, aby držel krok
s konkurencí a jejími čím dál většími baleními energetických nápojů.

Další faktor, který by mohl ohrozit spotřebu nápoje, je již zmiňovaný příklon
společnosti ke zdravému životnímu stylu a v neposlední řadě také zdravotní rizika.
Zdravotní rizika spojená s konzumací nápoje sice nebyla nikdy prokázána, ale v rámci
budování značky představuje ohrožení již to, že by nějaká mohla existovat. Paradoxně
pro určitou část cílové skupiny představuje právě toto potenciální zdravotní ohrožení
lákadlo a dodává nápoji punc „zakázaného ovoce“. Skutečností také je, že i negativní
publicita bezesporu napomáhá k propagaci nápoje.

Mezi ohrožení by se také daly zařadit mýty, které o Red Bullu kolují, mimo jiné
například to, že taurin, hlavní funkční látka nápoje, se získává z býčích varlat. Tyto
a další mýty však společnost vyvrací a uvádí na pravou míru na webových stránkách
v rubrice Frequently Asked Questions (FAQ´s, často pokládané otázky), kde také
vysvětluje, že Red Bull je halal (vhodný ke konzumaci pro muslimy), košer (vhodný ke
konzumaci pro židy), či že je jeho konzumace vhodná pro vegany.85

Ohrožení pro značku rozhodně představuje také riziko vážného úrazu, které
hrozí při většině adrenalinových zážitkových akcí pořádaných společností. Právě riziko
a adrenalin je základem těchto akcí, ale předpokládám, že v případě zranění či nehody
by se na Red Bull snesla vlna kritiky za hazardování se zdravím lidí za účelem pobavení
diváků.

Jako poslední rizikový faktor pro značku Red Bull bych uvedla rozšiřování
produktové řady o další produkty, a to především o ty, které by se typově neřadily mezi
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energetické nápoje. Jistým ohrožením tedy pro budování značky je i zavedení Red Bull
Coly (viz následující kapitola). Společnost Red Bull se tímto krokem odchýlila od své
image jakožto společnosti specializující se na výrobu a prodej jediného energetického
nápoje a na některé konzumenty to může působit negativně.

8. Marketingový mix
Klíčovým prvkem procesu budování značky je příprava a realizace
marketingových aktivit podporujících značku. Základem pro určení těchto aktivit je
marketingový mix, který je souhrnem 4 základních nástrojů, kterých firma využívá
k dosažení svých marketingových a obchodních cílů. Budu vycházet z tzv. 4P, které
navrhl počátkem 60. let profesor McCarthy, v podání Philipa Kotlera.86 Jedná se tedy
o kategorie Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace) a Placement
(distribuce).

8. 1 Product - produkt
Jak píše Kevin Keller ve své knize Strategické řízení značky, „produkt sám je
hlavní součástí hodnoty značky, protože právě produkt má hlavní vliv na to, jaká bude
zkušenost spotřebitele se značkou, co se o značce dozví od ostatních a co může firma
říci spotřebitelům o značce ve své komunikaci“.87 Společnost Red Bull vybudovala svůj
úspěch na jednom jediném produktu a 16 let se nenechala strhnout k rozšíření
produktové řady. Až v roce 2003 uvedla na trh variantu nápoje bez cukru, Red Bull
Sugarfree, čímž dle mého firma reagovala na vzrůstající společenskou poptávku po
zdravém životním stylu a produktech bez obsahu cukru. O pět let později došlo
k prozatím poslednímu rozšíření produktové řady, a to vcelku netradičním směrem.
Společnost představila nápoj s názvem Red Bull Cola. V následujících odstavcích tyto
tři nápoje představím podrobněji.

• Red Bull
Energetický nápoj Red Bull je nealkoholický a skládá se z perlivé vody, kofeinu,
taurinu, glukuronolaktonu, inositolu, vitamínů (niacin, kyselina pantothenová, B6
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a B12), sacharózy, glukózy, regulátorů kyselosti, citrátu sodného, aroma a barviv
(karamel, riboflavin). Pravděpodobně nejznámější a nejdiskutovanější látkou, kterou
energy drink Red Bull obsahuje, je taurin. Jedná se o přírodní aminokyselinu, která se
přirozeně vyskytuje v lidském těle. Sehrává roli při regulaci stresu a teploty, při ochraně
nervů a má na organismus detoxikační účinky, protože pomáhá rychleji vylučovat
škodlivé látky. Název taurin je odvozen z latinského slova taurus, které v překladu
znamená býk. Látka byla pojmenována takto, protože byla poprvé objevena v býčí
žluči.88 I tato skutečnost pravděpodobně přispěla k rozšíření mýtu o tom, že Red Bull
obsahuje výtažek z býčích varlat. Jedna plechovka nápoje o obsahu 250 ml obsahuje
1000 mg taurinu.

Společnost Red Bull proklamuje, že se jedná o nápoj, který má jedinečné složení
a účinek a je speciálně vyvinutý pro období zvýšené fyzické a psychické námahy. Po
konzumaci nápoje podle společnosti Red Bull dochází ke stimulaci metabolismu,
oběhového a centrálního nervového systému, ke zlepšení emocionálního stavu mysli
a ke zvýšení výkonu, schopnosti reakce a schopnosti koncentrace.89 Red Bull varuje
před konzumací nápoje děti, těhotné ženy a osoby citlivé na kofein, což platí i pro Red
Bull Sugarfree. K doporučenému množství vypitého nápoje se společnost Red Bull
nijak konkrétně nevyjadřuje. „Doporučuje se, aby denní spotřeba včetně jednorázové
spotřeby Energetického nápoje Red Bull® odpovídala osobnímu příjmu kofeinu a ten je
u různých lidí různý. Obsah kofeinu v jedné plechovce Red Bull je stejný jako v jednom
šálku filtrované kávy.“90 Energetický nápoj Red Bull se vyrábí výlučně v Rakousku
a odtud je distribuován do celého světa.

• Red Bull Sugarfree
Ve variantě Red Bull Sugarfree je cukr nahrazen umělými sladidly acesulfamem
a aspartamem. Jinak má Red Bull Sugarfree stejné složení a údajně přináší i stejné
benefity, jako varianta s cukrem, s výjimkou zvýšení fyzické vytrvalosti. Podle
společnosti Red Bull jsou cílovou skupinou pro tento nápoj lidé, pro které je cukr
problémem ke konzumaci, dále pak osoby pracující v kancelářích a mladé ženy.
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• Red Bull Cola
Produktu Red Bull Cola vystavěla společnost Red Bull marketingovou
a obchodní strategii na zcela přírodním obsahu. Podle výrobce se jedná o „stimulující
osvěžení ze 100% přírodních zdrojů, které neobsahuje kyselinu fosforečnou,
konzervační látky, umělá barviva, ani umělé látky určené k aromatizaci nápoje“.91 Jedná
se o sycený nealkoholický nápoj s rostlinnými extrakty a přírodním kofeinem.
Vzhledem k tomu, že Red Bull Cola se neřadí mezi energetické nápoje, podrobněji se jí
v této práci věnovat nebudu.

Všechny tři nápoje společnosti Red Bull se vyrábějí v plechovkách o obsahu 250
ml a 355 ml a to jak samostatně, tak i ve formě multipacku (více plechovek nápoje
v jednom balení). Původně se prodávala pouze varianta plechovky s obsahem 250 ml,
později ale Red Bull nabídku rozšířil o větší plechovku a multipacky, především kvůli
výrazně levnějším a obsahově větším konkurenčním energetickým nápojům.

8. 2 Price - cena
V této části marketingového mixu se jedná o nastavení cenové politiky
společnosti. Určení cenové hladiny, ve které se produkt bude prodávat, je v procesu
budování značky velice důležité a musí korespondovat s positioningem značky, který by
měl být definován hned v první fázi brand buildingového procesu. Keller to vysvětluje
tím, že „spotřebitelé často hodnotí značky podle cenových úrovní v kategorii“.92 Právě
cena totiž výrazně ovlivňuje, zda se produkt zařadí do segmentu luxusního zboží, zboží
běžně dostupného, či vyloženě laciného. Podle Kotlera je nezbytné koordinovat
cenovou politiku s návrhem výrobku, „s jeho distribucí a s podporou prodeje, aby byl
sestaven konzistentní a efektivní marketingový program“.93

Rozpětí prodejní ceny Red Bullu na českém trhu je široké a cena se liší
v závislosti na prodejním místě nápoje. S diametrálně odlišnou cenou se spotřebitel
setká na stanici s pohonnými hmotami, v supermarketu, či například v baru v centru
hlavního města. Bez ohledu na prodejní místo se však dá říci, že cenová politika
91
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společnosti řadí Red Bull na trhu s energetickými nápoji do segmentu prémiového
zboží. Podle informací Šimona Čapka, marketingového ředitele značky Red Bull pro
Českou Republiku a Slovensko, se prodejní cena jedné plechovky Red Bull o obsahu
250 ml pohybuje přibližně od 32 do 70 Kč (nejlevněji je možné Red Bull sehnat
v maloobchodě, nejdražší je naopak v barech a restauračních zařízeních). Konkurenční
nápoje (např. Semtex, Erektus, více v kapitole devět pojednávající o konkurenci) se při
stejném obsahu plechovky pohybují v cenové relaci od 25 do 50 Kč, nemluvě o energy
drinku Shock, jehož půllitrová plechovka stojí pouhých 31 Kč. Je tedy patrné, že Red
Bull se konkurencí nenechává donutit ke stlačení cen a staví se tak do pozice
prémiového zboží v tomto segmentu.

8. 3 Promotion - propagace
Kategorii propagace bych v tomto konkrétním případě nahradila výstižnějším
označením komunikační koncept značky. Právě tato část marketingového mixu má
z pohledu procesu budování značky ten největší dopad na konzumenta produktu.
K vytváření marketingového mixu Red Bull přistupoval s vědomím, že unikátní a
inovativní produkt potřebuje unikátní a inovativní komunikační strategii.94

Komunikační koncept společnosti Red Bull se skládá ze čtyř hlavních oblastí,
které má společnost velice přehledně graficky zpracované do jednoho obrázku (viz
obrazová příloha). Budu používat především původní anglické názvy, se kterými Red
Bull pracuje. Jedná se tedy o Communication (komunikace), Opinion Leader Marketing
(marketing názorových vůdců), Event Marketing (zážitkový marketing) a Consumer
Collecting (tzv. sbírání spotřebitelů). Cílem těchto složek komunikačního mixu pak má
z pohledu značky Red Bull být word-of-mouth, neboli to, že o značce lidé mezi s sebou
mluví a tím jí zajišťují další reklamu.

8. 3. 1 Communication
Do sekce komunikace společnost Red Bull v rámci svého komunikačního
konceptu řadí placený advertising, neboli reklamu, a editorial, neplacené PR články.
Jednou ze zásad společnosti je, jak jsem již zhruba nastínila v kapitole o firemní
94
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filozofii, že za články a další výstupy objevující se v médiích neplatí. Red Bull se
nesnaží média zaujmout standardní produktovou komunikací, která by vyzdvihávala
benefity nápoje, strategií společnosti naopak je získávat si publicitu pořádáním
zajímavých kulturních či sportovních akcí, o které se média budou zajímat sama od
sebe, bez nutnosti zaplatit si inzertní prostor. Je zapotřebí také zmínit, že Red Bull se
v médiích objevuje velice často také díky tomu, že společnost vlastní mimo jiné
například fotbalové týmy, či stáje Formule 1 (viz Event Marketing), což zajišťuje
značce publicitu a přispívá k budování povědomí o značce.

Placená reklama se v podání značky Red Bull týká spotů pro televizní vysílání,
kinoreklamu, reklamy určené pro rozhlasové stanice a v neposlední řadě tištěnou
a venkovní reklamu. Televizní reklamy na Red Bull jsou kreslené spoty (nejčastěji se
stopáží 30 vteřin) se snadno rozpoznatelným, originálním a charakteristickým stylem,
které s využitím prvků humoru a sebeironie informují o funkčnosti produktu, odrážejí
osobnost značky a tím budují její image. Podle informací Roberta Kubičky, brand
manažera značky Red Bull pro Českou republiku a Slovensko, se kreativní řešení těchto
spotů nejčastěji zpracovává v Německu, v reklamní agentuře již dříve zmiňovaného
Johannese Kastnera a ve velké míře se jedná o spoty určené pro globální použití, ovšem
s výjimkou reklam obsahujících společensky citlivá témata, které se globálně nedají
vysílat kvůli sociokulturním rozdílům mezi jednotlivými zeměmi prodávajícími Red
Bull. Mezi takové patří například reklamy s motivy sexu, nahoty, či náboženské
tématiky.

Hlavním úkolem oblasti Communication je definování pozice značky, vytváření
povědomí u konzumentů a budování image značky.

8. 3. 2 Opinion Leader Marketing
Opinion Leader Marketing se zaměřuje na tzv. názorové vůdce ve společnosti.
To jsou osobnosti, které svým chováním a názory ovlivňují své příznivce a potažmo
i širokou veřejnost. Red Bull mezi takové názorové vůdce zařadil osobnosti typově
odpovídající zaměření značky a cílové skupiny. Společnost rozdělila program opinion
leaderů na osobnosti ze sféry sportu a kultury.
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Sportovní opinion leadery Red Bull podporuje nejčastěji formou sponzoringu.
Hlavní přínos sportovců vidí společnost v tom, že „komunikují funkčnost produktu,
budují důvěryhodnost produktu a značky, budují image, pomáhají konzumentům si
značku zamilovat, oblíbit a následně kupovat“.95 Sponzoring probíhá obvykle formou
brandingu (poskytnutí sportovního vybavení se značkou Red Bull, viz obrazová
příloha), či formou product placementu (sportovci za finanční podporu se společností
Red Bull aktivně spolupracují, konzumují produkt před médii a pozitivně o něm
hovoří). Red Bull si nevybírá sportovce z mainstreamových sportovních odvětví,
naopak vyhledává propagátory odvětví nových a osobnosti provozující náročné
a adrenalinové sporty. V České republice a na Slovensku je celkem 12 podporovaných
sportovců.96 Mezi světově nejznámější české sportovce podporované Red Bullem
pravděpodobně patří skikrosař Tomáš Kraus či snowboardista Martin Černík.

V oblasti kultury se Red Bull zajímá nejčastěji o opinion leadery z hudební
a herecké scény. Spolupráce probíhá nejčastěji na bázi product placementu se stejnými
podmínkami jako u sportovců. Do skupiny umělců podporovaných Red Bullem v České
republice patří například Dan Bárta, skupina Wohnout, či herec Tomáš Hanák.

Opinion Leader Marketing má za cíl posilovat důvěryhodnost produktu
a rozvíjet image značky.

8. 3. 3 Event Marketing
Event Marketing je dle mého mínění nejvýraznějším prvkem marketingu
společnosti Red Bull. Jedná se o pořádání akcí sportovního a kulturního charakteru jak
pro specifické cílové skupiny, tak i pro širokou veřejnost. Eventy v podání Red Bullu se
dají popsat stejnými adjektivy jako image značky Red Bull – inovativní,
nepředvídatelné a zábavné. Red Bull komentuje svůj Event Marketing následovně:
„Transformujeme hodnoty značky do reálné podoby pomocí organizování kreativních
eventů, o kterých se mluví.“97

95

Interní prezentace společnosti Red Bull „Sales College 2009“
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Představení všech special events pořádaných společností Red Bull by vystačilo
na samostatnou práci, uvedu proto ve stručném výčtu ty nejvýznamnější jak z oblasti
sportu, tak i kultury, které mají zásadní vliv na budování značky Red Bull.

Mezi nejznámější sportovní eventy pořádané společností Red Bull patří
bezpochyby série mezinárodních leteckých závodů Red Bull Air Race. Jedná se
o extrémní leteckou soutěž, kdy piloti překonávají trať s překážkami, na které se se
svými letadly dostávají do přetížení až ve výši 12g.98 Podobná míra adrenalinu
a rizika provází také sérii Red Bull X Fighters, což jsou mezinárodní závody ve free
style motokrosu. Oba tyto eventy jsou samozřejmě přístupné pouze vybraným
profesionálům, podobně jako akce Red Bull Crashed Ice, která se letos konala již
podruhé v Praze (závod na ledních bruslích v ledovém korytě), ale Red Bull pořádá
i akce s přímou participací veřejnosti. Mezi ně patří například Red Bull Letecký den
(Red Bull Flugtag), který se také již dvakrát konal v Praze. Při Leteckém dni soutěží
posádky ve vlastnoručně sestavených strojích o to, kdo se ve vzduchu nad hladinou
vody udrží nejdéle (viz obrazová příloha). Podobně neotřelou akcí na pomezí sportu
a kultury je Red Bull Paper Wings, soutěž v hodu papírovou vlaštovkou.

Mezi kulturní události pořádané společností Red Bull patří velice originální Art
of Can. Jedná se o „kreativní soutěž, která je otevřená pro všechny - od profesionálních
umělců po ty, kteří mají jednoduše jen talent, kreativní myšlení a nutkání něco
vytvořit“.99 Materiálem, ze kterého musí účastníci soutěže tvořit, je plechovka energy
drinku Red Bull. Nejlepší výtvory jsou potom veřejnosti představeny na stejnojmenné
výstavě (viz obrazová příloha). Pro talenty z oblasti hudby Red Bull každoročně
připravuje Red Bull Music Academy, což je workshop určeným pro hudební
producenty a DJ´s.

Pro úplnost je zapotřebí zmínit, že Red Bull GmbH se nevěnuje pouze
sponzoringu, firma je i vlastníkem dvou stájí Formule 1 (od roku 2004 společnost
vlastní stáj Red Bull Racing a roku 2005 Mateschitz přikoupil tým Scuderia Toro
Rosso), fotbalových týmu Red Bull Salzburg v Rakousku a Red Bull New York v USA,
a hokejového týmu Red Bull Salzburg.
98
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Hlavním přínosem Event Marketingu je propojení značky s konkrétním
pozitivním prožitkem a emocemi v mysli spotřebitele. Keller používá pojem experiental
marketing neboli zážitkový marketing. Ten podle něho „propaguje produkt nejen tím, že
sdělí jeho vlastnosti a benefity, ale také jej spojí s jedinečnými a zajímavými
zkušenostmi“.100 Mateschitz Event Marketing svojí společnosti vysvětluje následovně:
„Nepřinášíme produkt ke konzumentům, přivádíme konzumenty k produktu.“101

8. 3. 4 Consumer Collecting
Hlavním cílem Consumer Collectingu je získávání nových zákazníků
(v doslovném překladu jde o „sbírání konzumentů“). U těch současných zároveň
posiluje spotřebu a loajalitu ke značce tím, že s nimi komunikuje ve správný čas a na
správném místě. Hlavními nástroji Consumer Collectingu je sampling a pozice student
brand manažerů, kterými se podrobněji zabývám v následující kapitole o distribuci
produktu. Tyto dva nástroje zprostředkovávají přímý kontakt společnosti s konzumenty
nápoje a zajišťují tak zpětnou vazbu.

8. 4 Placement - distribuce
Placement, čtvrté a poslední P marketingového mixu, se zabývá problematikou
distribuce. Podle Kotlera jsou správně zvolené distribuční cesty natolik klíčové, že
„úspěch konkrétní firmy závisí nejen na tom, jak dobře funguje, ale také na tom, jak
kvalitní je celý distribuční řetězec ve srovnání s konkurencí“.102 Keller zastává názor, že
„způsob, jakým je produkt prodáván či distribuován, může mít hluboký dopad na
výslednou hodnotu a konečný prodejní úspěch značky“.103

Společnost Red Bull nepodcenila ani tento prvek marketingového mixu
a distribuční politiku vhodně přizpůsobila image značky Red Bull. Vedle standardní
dvouúrovňové nepřímé distribuce (model výrobce → velkoobchod → maloobchod→
zákazník)104, díky které je Red Bull pro spotřebitele k dispozici jak v obchodních
100
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řetězcích, tak i na benzinových stanicích, v barech a restauracích, využívá Red Bull
v rámci distribučního procesu také distribuci přímou, která je v podání společnosti dle
mého názoru originální a přesně odpovídá image značky. Jedná se o netradiční sampling
a činnost tzv. student brand manažerů.

Od 1. května 2009 si společnost Red Bull v České republice bude sama
zajišťovat nepřímou i přímou distribuci. Toto rozhodnutí mi objasnil marketingový
ředitel značky Red Bull pro Českou republiku a Slovensko, Šimon Čapek: „Jde
samozřejmě o rozhodnutí strategického charakteru. Změna spočívá v tom, že můžeme
přímo řídit naše obchodní aktivity a věnovat 100% pozornost pouze produktu Red Bull.
Co se týče logistiky, je zajištěna pomocí externí společnosti. Zároveň můžeme
konstatovat, že převzetí distribučních aktivit nebude mít vliv na růst nákladů na
jednotku. I přes pevné postavení značky na trhu stále nacházíme nové příležitosti
směřující k udržení našeho dynamického růstu. Tím například myslím novou distribuci,
zabezpečení kvalitní prezentace na prodejní ploše, ale samozřejmě i získávání nových
zákazníků. I nadále plánujeme náš meziroční nárůst ve dvouciferných číslech.“

8. 4. 1 Sampling
Sampling je způsob přímé distribuce vzorků zdarma přímo ke spotřebitelům.
Tato varianta sales promotion je v podání společnosti Red Bull v podstatě
nepřehlédnutelná. Sampling plechovek s energy drinkem probíhá pomocí vozů
vybarvených podle korporátního designu Red Bullu s imitací obří plechovky umístěné
na zadní části vozu (viz obrazová příloha). Nejčastěji samplingové týmy (někdy také
označované jako MET- mobilní energetické týmy) využívají stylových automobilů Mini
Cooper či Volkswagen New Beatle vybavených chladicími boxy. Samplingový tým se
obvykle skládá z dvou mladých sympatických a komunikativních lidí. Ti zdarma
rozdávají plechovky Red Bullu lidem, kteří „na základě svého fyzického nebo
psychického vyčerpání ztrácejí křídla“.105 Na webových stránkách www.redbull.cz je
uvedeno, že „cílem samplingového programu je být ve správný okamžik na správném
místě, dodat lidem extra energii během celého dne i noci“. 106
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Vedle Red Bull automobilů využívá společnost i pěší samplingový tým –
promotéři mají v takovém případě batoh ve tvaru plechovky Red Bullu, ve kterém
vzorky nosí. Tyto dva způsoby samplingu přitahují díky netradičnímu vzhledu
samplingového týmu pozornost samy o sobě, přesto Red Bull čas od času testuje ještě
netradičnější způsob distribuce vzorků. Red Bull to nazývá tzv. elevator samplingem,
který probíhá za pomoci vysokozdvižných plošin či žebříků. Samplingové týmy
společnosti Red Bull po celém světě se takto nechávají vyzdvihnout jednou ročně
k oknům vysokoškolských kolejí, kde pak nabízejí studentům Red Bull na doplnění
energie.107

Význam samplingu v rámci budování značky je jasný. Sampling buduje
povědomí o značce, propaguje produkt a oslovuje jak stávající zákazníky, tak
i potenciální zákazníky nové. Jde v něm především o to dát novým případným
konzumentům možnost se s produktem seznámit, ověřit si jeho vlastnosti a oblíbit si ho.
Stávajícím konzumentům se pak Red Bull samplingem připomíná. Díky netradičnímu
elevator samplingu se pak Red Bullu daří již zmiňovaný buzz marketing. Podaří-li se
společnosti uspořádat úspěšnou buzz marketingovou akci, následuje word-of-mouth
marketing, kdy se buzz marketingová akce stává tématem pro diskuzi, lidé o ní mluví
a tím se šíří dopad akce i k lidem, kteří ji na vlastní kůži nezažili. Domnívám se, že
přesně takový efekt musel mít zmiňovaný elevator sampling.

Samplingový tým energetického nápoje Red Bull se podle interních informací
společnosti skládá z 5 000 členů z celkem 90 zemí. Na Českou republiku a Slovensko
z toho připadá 32 promotérů. Týmy působí především ve velkých městech, rozmístění
v České republice a na Slovensku je následující: ČR - Praha, Plzeň, Ostrava, Hradec
Králové, Brno; SR – Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Košice.

Na sampling si Red Bull ze zásady nenajímá profesionální hostesky. Do tzv.
wings týmu vybírají přirozeně atraktivní vysokoškolské studentky, které jsou
motivované a komunikačně nadané. Hlavním úkolem promotérek je „najít správné
konzumenty, ve správný okamžik, na správném místě.“108 Zaměřují se na osoby starší
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15 let, kterým mají přátelským a neofenzivním způsobem nabídnout vychlazený a na
místě otevřený nápoj.

8. 4. 2 Student brand manažeři
Student brand manažeři jsou aktivní a komunikativní vysokoškolští studenti,
kteří se pohybují v místech vysoké koncentrace univerzitních studentů, pořádají oslavy
a další akce, na kterých energetický nápoj Red Bull distribuují. Jde tedy o další sales
promotion, která využívá principů word-of-mouth a buzz marketingu a to za náklady,
které jsou například ve srovnání s tištěnou reklamní inzercí minimální. Skrze tuto
nenásilnou a studentům blízkou cestu dostává společnost Red Bull svůj produkt přímo
k cílové skupině a díky osobám student brand manažerů získává zpětnou vazbu a cenné
informace přímo od zdroje, totiž od konzumentů. Distribuce nápoje a naplňování
komunikačního konceptu společnosti skrze student brand manažery je marketingově
chytrý tah, protože se jedná o netradiční způsob propagace, která je ušita na míru tzv.
generaci Y, která odmítá klasické formy marketingové komunikace.

Dlouhodobějším cílem programu student brand manažerů je pak aplikování
celého komunikačního mixu na cílovou skupinu studentů z vysokých škol a následné
získání loajálních konzumentů energetického nápoje Red Bull. Tento speciální program
pro studenty společnost připravila z mnoha důvodů. Vedle oslovení cílové skupiny,
která má ke konzumaci nápoje hodně příležitostí, a získání loajálních zákazníků, chce
Red Bull tímto omezit působení levnější konkurence a získat na svoji stranu budoucí
opinion leadery, jak na studenty společnost nahlíží. V neposlední řadě společnost
získává skrze student brand manažery a jejich kontakt s cílovou skupinou podněty
k inovacím a také poznatky o aktuálních trendech. Vedle samotné distribuce nápoje je
tedy program student brand manažerů významnou složkou procesu budování značky
Red Bull. Tým společnosti má celkem 1600 brand manažerů v 85 zemích světa.

8. 5 Srovnání marketingových aktivit v ČR a na světových trzích
Jak již bylo zmíněno, energetický nápoj Red Bull se prodává ve 149 zemích
světa a dá se o něm tedy mluvit jako o skutečně globální značce. Marketing značky se
řídí podle jednotného mezinárodního konceptu, což je nutné pro zachování uceleného
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a konzistentního budování značky. Byť je tedy i marketing Red Bullu globální, snaží se
jej společnost v každé zemi lokalizovat a reagovat na unikátnosti a odlišnosti trhu,
především co se týče diferencí v sociálním a kulturním prostředí. Kotler v takovém
případě hovoří o tzv. adaptovaném marketingovém mixu, což je „strategie
mezinárodního marketingu, která přizpůsobuje jednotlivé nástroje nebo prvky
marketingového mixu jednotlivým zahraničním cílovým trhům“.109 To se týká
především reklamních televizních spotů, jak jsem vysvětlila v pasáži věnované
advertisingu (tzv. adaptovaná komunikace- „globální komunikační strategie, která
reklamní sdělení přizpůsobuje místním trhům“110).

Stejně tak Red Bullem pořádané special events mají globální rozměr, neznamená
to ale, že pobočky v jednotlivých zemích nemohou přijít s vlastním nápadem na
zážitkovou akci, jak mi potvrdil Robert Kubička, brand manažer značky.

Ke srovnání marketingových aktivit dobře slouží webové stránky společnosti.
Každá země má webovou stránku k dispozici ve vlastním jazyce, jinak mají naprosto
shodný design a částečně i obsah, liší se pouze v eventech a dalších událostech
uváděných na webových stránkách, protože v každé zemi je jiný harmonogram.

9. „Často napodobován, nikdy nedostižen“111
postavení Red Bullu mezi konkurencí

–

Mezinárodní úspěch značky inspiroval vznik mnoha dalších energetických
nápojů, žádnému z nich se ale nepodařilo dominantní pozici Red Bullu na trhu výrazně
ohrozit. Společnost Red Bull to komentuje citátem použitým již v nadpisu kapitoly:
„Často napodobován, nikdy nedostižen.“ Ve světě se energetický nápoj Red Bull potýká
především s nápojovými giganty, jako je Coca Cola a Pepsi, podrobněji se ale budu
zabývat pouze českým trhem.
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Kotler, Armstrong (2004), s. 761
Podle: Kotler, Armstrong (2004), s. 767
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http://redbull.cz/#page=CompanyPage.AsTimeGoesBy
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V České republice působí přibližně 5 tuzemských výrobců energetických nápojů
a několik zahraničních. Prakticky každý z nich, s výjimkou společnosti Red Bull, vyrábí
kromě svého energetického nápoje také další výrobky jiného typu (ať už jde
o alkoholické nápoje, ledové čaje, kávy, energetické tyčinky atd.). Pro potřeby mojí
práce bude dostačující představení tří hlavních společností, které se snaží Red Bullu na
trhu konkurovat.

Nejvýznamnějším českým výrobcem energetických nápojů je pravděpodobně
společnost Pinelli s. r. o, která na český trh uvedla svůj nápoj Semtex v roce 1995, tedy
ve stejném roce, kdy na náš trh vstoupil Red Bull. Prodává se ve třech variantách
(Semtex, Semtex Forte a Semtex Light) a vedle něho má Pinelli v produktovém
portfoliu ještě energetické nápoje Erektus a Truck Power. Společnost Pinelli je
specifická zejména tím, že se snaží vyrábět více druhů nápojů s různým obsahem
aktivních látek tak, aby byly účinné v odlišných zátěžových situacích. Například Truck
Power je určen řidičům, ISO Sprint sportovcům a Erektus má vedle dodání energie
i odbourávat tuky v organismu.112 Při propagaci nápoje Semtex využívá Pinelli
kontroverzních reklam a partnerství s různými hudebními festivaly. Společnost
zprovoznila server www.semtexculture.cz, což je lifestylový portál seznamující své
návštěvníky s programem hudebních festivalů a barů. Pinelli s. r. o. o svém
energetickém nápoji mluví jako o „nejoblíbenějším českém energetickém nápoji“.113

Společnost Tecfood s. r. o. uvedla v roce 2003 na český trh nápoj Kamikaze,
který se dnes stejně jako Semtex prodává ve třech variantách. V poslední době se
tomuto energetickému nápoji dostalo velké publicity díky provokativní outdoor
kampani se spícím ministrem zahraničních věcí, Karlem Schwarzenbergem, u kterého
byla vyobrazena plechovka Kamikaze a motto nápoje- „Vydržíte dééééle“.

Posledním nápojem, který se od roku 2003 snaží vstoupit mezi zavedené
energetické nápoje na trhu, je energy drink Shock! vyráběný společností Al-Namura
s. r. o. Tento nápoj zaznamenává stále rostoucí prodeje. Jeho hlavní konkurenční
výhodou je cena a různé varianty jak typu obalu, tak i velikosti obsahu nápoje. Shock!
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http://www.pinelli.cz/produkty/erektus.html
http://www.pinelli.cz/tiskove-zpravy/semtex-ma-obcansky-prukaz.html
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je totiž k dostání jak v u energy drinků standardní plechovce o obsahu 250 ml, tak také
v plechovce o obsahu 500 ml a dokonce v litrové PET lahvi.

Tyto tři nápoje představují spolu s energetickými nápoji privátních značek
(privátní značky jsou „výrobky a služby uváděné na trh a prodávané pod značkou
distribuční firmy“114) pro Red Bull konkurenci především z hlediska ceny. Jak již bylo
řečeno, Red Bull je v tomto segmentu prémiovou značkou. Podle Šimona Čapka,
marketingového ředitele společnosti Red Bull pro Českou republiku a Slovensko,
představuje největší konkurenci energetický nápoj Shock!, a to především díky nízké
ceně a zároveň velkému obsahu plechovky. Právě cenou, obsahem a lepší prezentací
produktu na prodejní ploše ostatní energetické nápoje na trhu Red Bullu podle Šimona
Čapka konkurují. Cenou pak ještě výrazněji konkurují nápoje privátních značek

Cílová skupina se u energetických nápojů víceméně překrývá, v tomto ohledu se
energy drinky téměř neliší (výjimkou jsou zmiňované nápoje např. speciálně určené pro
dálkové řidiče apod.), stejně tak se i ostatní produkty tohoto typu snaží o marketing
podobný Red Bullu, konkrétně Semtex se snaží spojit jméno své značky s podporou
netradičních druhů sportu a moderních směrů hudby.115 Kamikaze má na svých
webových stránkách zveřejněný seznam podporovaných sportovců, ze kterého je patrné,
že se stejně jako Red Bull také chtějí orientovat na neobvyklé sporty a jejich
příznivce.116

Z interního výzkumu společnosti Red Bull, který vyhodnocuje postavení značky
mezi konkurencí v roce 2008 (viz obrazová příloha), vyplývá, že Red Bull ovládá 35 %
trhu a je tak nejsilnějším hráčem na trhu. Největší konkurenci pro něj představuje, jak
již bylo zmíněno, Shock! s 21% podílem na trhu, kterého společnost Al-Namura dosáhla
především kombinací cenové politiky a velikostí obsahu nápoje. Překvapivě se na třetím
místě nenachází Semtex, jak by se mohlo zdát vzhledem k tomu, že se jedná o nejstarší
původní český nápoj. Zatímco Semtexu patří až pomyslné páté místo se 7% podílem
trhu, čtvrté nejprodávanější jsou energetické nápoje privátních značek (20 %) a ještě
před Semtex se vešla kategorie shrnující pod sebe všechny ostatní energetické nápoje,
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kromě výše jmenovaných. Ještě je zapotřebí zmínit nápoj společnosti Tecfood,
Kamikaze, který pokrývá 4 % trhu.
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Závěr
Jak předesílám v úvodu své bakalářské práce, mým cílem bylo představit značku
jako jeden z hlavních činitelů, které ovlivňují úspěch produktu na trhu, a zhodnotit
budování značky Red Bull v komparaci s teoretickými poznatky o brand buildingu.
Zároveň jsem také chtěla identifikovat prvky, které sehrály v úspěchu značky Red Bull
rozhodující roli.

V předcházejících kapitolách jsem se zabývala jednotlivými aspekty, které
dohromady tvoří proces budování značky Red Bull. Brand buildingové aktivity
společnosti korespondují s teoretickými poznatky, se kterými jsem se při přípravě na
psaní této práce seznámila. Jako má kvalitní značka dodávat produktu přidanou
hodnotu, tak i Red Bull přidává určitou nadstavbu teorii brand buildingu při jejím
uvádění do praxe.

V čem tedy tkví globální úspěch značky? Energetický nápoj Red Bull byl
prvním produktem tohoto typu, který se na západních trzích objevil, a vytvořil tak
nový tržní segment. Domnívám se, že právě prvenství na trhu Red Bullu výrazně
dopomohlo k postavení, kterému se mezi konkurencí těší dodnes. Jak jsem již
zmiňovala v úvodní kapitole, Red Bull díky tomuto primátu mohl udávat tón
konkurenci a stanovovat standardy, ať už ohledně chuti výrobku, tak i ceny
a marketingu.

Společnosti se díky úspěšnému positioningu podpořenému originálním
a promyšleným komunikačním konceptem podařilo vyprofilovat energy drink Red
Bull jako prestižní imageovou značku, která pro konzumenty často představuje love
mark (nejoblíbenější značku), či top of mind (značku, která spotřebitele v daném
segmentu napadne jako první).

Podle společnosti Red Bull GmbH spočívá úspěch energetického nápoje Red
Bull z 50 % ve funkčních vlastnostech produktu (tedy že opravdu dodává energii)
a z 50 % v komunikační strategii a dalších prostředcích budujících značku. „Tvoříme
osobnost a komunikujeme funkčnost produktu,“ podotýká Robert Kubička, brand
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manažer značky pro Českou republiku a Slovensko. Výrazně přispívá k úspěchu značky
i to, že společnost přistupuje k budování značky jako k dlouhodobé aktivitě, která se
musí vykonávat důsledně a konzistentně.

Jak tedy zní Unique Selling Proposition (zkratka USP, v překladu= jedinečný
prodejní argument; ten představuje vysvětlení, v čem se produkt liší od konkurence
a proč by si ho spotřebitelé měli koupit), kterým se společnost Red Bull snaží přesvědčit
cílovou skupinu, aby z široké nabídky zvolila právě její energetický nápoj? V podání
značky Red Bull by se USP podle mého názoru dalo zjednodušeně shrnout následovně:
Red Bull byl na trhu první, opravdu funguje, je stylový, zábavný a osvěží jak tělo, tak
i mysl. Právě tento vzkaz spotřebitelům sehrál dle mého názoru rozhodující úlohu
v úspěšném budování značky Red Bull.

K úspěchu značky Red Bull také přispívá vývoj životního stylu se zvyšujícími se
nároky na výkonnost a obecná touha lidí po značkovém zboží, která je nejenom mezi
mladou generací a cílovou skupinou Red Bullu velice rozšířená. Mateschitz velice dobře
odhadl budoucí vývoj a tím, že na trh uvedl energetický nápoj již v roce 1987,
v podstatě předběhl dobu. Dokladem toho jsou i skokově rostoucí prodeje na přelomu
20. a 21. století, což koresponduje se zrychlováním životního stylu a rostoucím
nedostatkem energie.

Nic zatím nenasvědčuje odklonu společnosti od tohoto náročného životního
stylu, proto předpokládám, že bude-li se Red Bull i nadále držet pečlivého budování
značky a bude reagovat na aktuální trendy a požadavky svých konzumentů, udrží si
i v budoucích letech svoji úspěšnou pozici.
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English Summary

As it is written in the beginning of my bachelor thesis, the main purpose of it
was to present a brand as a crucial factor that has a major influence on achieving
a significant success of the product on the market, and to evaluate the Red Bull’s brand
building process in comparison with theoretical knowledge about this discipline. My
other aim was to identify the components which are the most important in the Red
Bull’s success story.

The worldwide boom and success of Red Bull energy drink has been caused, in
my opinion, by following: The brand was the first product on the market and its founder
Dietrich Mateschitz has created the energy drinks market segment. The high quality
positioning and the original communication concept have profiled the brand as
a premium and prestigious image brand. The Red Bull company itself attributes the
success of Red Bull to the fact that the drink truly revitalizes body and mind as well as
to the marketing.

To the success of Red Bull assists the life style of today’s society (higher
demand on performance and capacity) and the fact that the Red Bull company works on
its brand building strategies in a consistent way and in a long term view.
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