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Struktura práce a obsahy kapito l:

1. Předm luva

Před mluva nast i ňuje pozadí a předpoklady , ze kterých tato práce vyc hází.

Stručně vymezuje olymp ijské hry vů či jejich pojetí jako značky a vlivu marketingu

obecně . Součá st í je stanovení cí l ů této práce.

2. Historie olympijských her

Z hledi ska souvislo stí jsou popsány úplné počátky her, jenž položily zák lad k

vyjádření olympijských hod not' , které jsou úzce spjaty se značko u . Stručně jsou

zmíněny d ů ležité okamžiky, které měly vliv na vývoj her.

3. Důležité marketingové pojmy

Zde jsou definovány pojmy, které jsou v prác i využívány . Vzhledem k tomu , že

výklady terminologie se liší dle marketingového zaměřen í (na značku/n a produkt) ,

tak je pro lepší orientaci v této práci uvedeno hned několik výklad ů od různých

a utorů. Součástí je také vysvětlení pojmu brand.

4. Marketing v novodobých hrách

Kapitolu tvoří časový přehled význ amných změn v marketingu olympijských

her od jej ich počátku . Zvláštní pozornost je věnována zavedení prvn ího

uceleného marketingového programu TOP .2

5. Oly mpijská symbol ika

Smyslem kapito ly je vysvětlen í základních symbolů olympijských her , které

jsou zároveň i asocíačn ími prvky, využívané společnostmi v rámci kom un ikace

během sponzoringu a da lších marketingových aktivit. Popsán je jak vznik

symbolů samotných , tak také jejich významy , které se promít ají do vnímání

značky olympijských her.

1 Payne, 2006, s. 286: .T he Five Olympic values are: sportsmansl7 ip; education; exceeding one řs
expectations; solidarity and peace and l7appiness ."
2 The Olympic Partner Programme

9



6. Mediální vzestup olympijských her

Kapitola věnovaná vztahu médií a olympijských her je d ůležitá pro pochopení

jeji ch mediálního vývoje a celosvětového rozšíření. Vztahuje se to zejmé na na

profitování Mezi národního olympijského výboru (MOV) z prodeje vysí lacích práv ,

které souvisí s rostoucím zájmem sponzorů propagovat v médiích během her.

7. Sponzoring v rámci olympijských her

Zde je věnován prostor pro popsání fungování a výhod olympi jského

spo nzo ringu, včetně p ří kl ad ů n ěkolika společností , pro které se sta lo členstv í

v TOP programu zlomovým rozhodnutím.

8. Vnímání značky olympijských her

Tato část práce roze bírá značku olympij ských her pomocí zve řejněných

výzkumů z pohledu vním ání veřejnosti , positioningu značky, identity a atributů .

Podkladem jsou výstupy z oficiálního marketingového průzkumu z let 1998/99.

9. Identita značky olympijských her

Kapitola obsahuje vlastní názor na výklad identity značky olympijských her,

který vychází z kapitoly 3 a dostupných poznatků.

10 .Kampaň Celebrate Humanity (2000 - 2004)

Mediá lní , obsahová a marketingová analýza kampaně Celebrate Humanity,

včetně d ůvod ů a oko lností jejího vzniku . Kapitola navazuje na market ingový

výzkum iniciovaný MOV z let 1998/99.

1 1 .Závěr

V závě ru je zhodnoceno , do jaké míry je možné na značk u olymp ijských her

nahlížet z pohled ů , které jsem si na začátku práce vymezil. Zhodnocení hypotézy .
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"Without the support of the business community, without its technology,

expertise, people, services, products, telecommunications, its financing - the

Olympic Games could not and cannot happen.

Without this support, the athletes cannot compete and achieve their very best in

the worlďs best sporting event."

Dr Jacques Rogge , President, International Olympic Cornmittee'

3 The International Olymp ic Committee - Organisation - Facts and figures. Introduction to O/ympic
marketing [online]. c2007, [cit. 2007-04-28]. Dostupné z:
<http://www .olympic.org/uk/organisation/facts/introduction/index uk.asp>
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1. Předmluva

Málokdo z přízn ivců olympijských her si uvědomuje , že za úspěchem her dnes

nestojí jen samotné heroické výkony sportovců a strhující klání o cenné kovy, ale

také důmyslný marketing, který posunul olympijsk é hry na post jedné z největších

pravide lných sportovních udá lostí vůbec ."

V konkurenci ostatních sportovních akcí , které se konají po celém světe , se

sta ly olympijské hry unikátní p ří ležitostí nejen pro š íření olympijských hodnot a

základních princip ů her", jejichž základy byly položeny již v antickém Řecku , ale

také se z nich stává velké lákadlo pro světové firmy a s polečnosti , které neváhají

skrze sponzoring vynakládat velké prostředky na zviditelnění v rámci her , nebo

jen za možnost využití olympi jské symbol iky.

Transformace olymp ijských hodnot do rámců marketingového světa da lo

vzniknout jedné z největších globálních značek, známou pod označením

Olympijské hry .

s užitím marketingu se tak z Olympijského hnutí stala vysoce výkonná

inst ituce, která je dnes díky efektivnímu využití značky olympijských her a svých

marketingových programů, schopná získávat prostředky nejen na vlastní chod ,

ale také na fin anční příspěvky národním olympij ským výborům a mezinárodním

sportovním federacím.

Nezanedbate lnou roli hraje i vliv her na ekonomik u, turismus a infrastrukturu

hostujících měst, která po řádání her berou jako svou návratnou investici."

Olympijské hry jsou chápány svým charakterem jako značkou unikátní , u které

nelze tak snadno definovat a vymezit produkt. Proto bychom ji i těžko hleda li v

4 V p růzkumu z roku 1996 označilo 91% respondentů olympijské hry za n ejvětš í světovou
sportovní akci.
The International Olympic Committee. Olympic Games and The Sydney 2000 Brand [on line] . [cit.
2007-05-01]. Dostupné z: <http ://multimedia.olympic .org/pdf/en report 252.pdf>
5 Podrobněji o základních princípech her: The International Olympic Committee . Olympic Charter
[onl ine] . c2004, [cit. 2007-05-02]. Dostupné z:
<http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 122.pdf>
6 Preuss, 2004, s. 39

12



presti žním žeb ř í čk u světových TOP 1007 značek sv ě ta ." Přesto ale prave

společnost i jako Coca Cola, General Electric, VISA nebo IBM, které se na vrcholu

těchto statistik pravid elně umisťují , usilují o to, aby jejich marketingové programy

a produkty mohly využivat právě onu jed inečnost značky olympijských her.

Tato práce se zaměřuj e na základní změny , které hry z hlediska marketingu

proděla ly (zejména od roku 1984) a co stálo v pozadí při vzestupu a budován í

jejich značky . Jsou zde zmapovány podstatné etapy, za kterých se značka her

vyvíjela a jejich propojení s marketingovou strategií Mezinárodního olympijského

výbo ru a spolupracujících subjektech."

Hlavním kladeným cílem je vymezit značku do současných marketingových

struktur tak, aby bylo zřej mé, že olympijské hry lze definovat v základních

směrech (hodnota značky, positioning , identita ... ) jako každou jinou komerční

značku. Je poukázáno na to, že i značka olympijských her prochází jistým

vývojem, a že se snaží reagovat na okolnosti, které mohou značku ohrozit , nebo

naopak posunout její hodnotu o něco výše, což je jev, který se může týkat téměř

každé značky bez rozdílu . Této problematice se věnuje rozbor kampaně

Celebrate Humanity, včetně vlivu na sponzoring.

V bakalářské práci jsou tak kombinovány základn í poznatky, které se zabývají

primárně mapováním marketingu olympijských her a nezávislé teorie značky,

kte ré značku definují z různých úh lů pohledu.

7 Interbrand. Best Global Brands 2006 [online]. c2006, [cit. 2007-04-16]. Dostupné z:
<http://www .ourfishbowl.com/images/surveys/BGB06Report 072706.pdf>
8 Viz pří loha Č . 1 .

9 Více v kapitole 7.
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2. Historie olympijských her

2.1 Počátky her

Vznik olymp ijských her je datován k roku 776 p ř . Kr. a váže se k řeckému

městu Olympia, kde se konaly na počest boha Dia slavnosti spojené se

sportovním zápolením. Oficiální datum vzniku her však není pevně stanoveno,

protože je vysoce pravděpodobné , že se i před tímto rokem probíhaly různé

závody a klání na počest řeckých boh ů . ' ? Hry se konávaly vždy jednou za čtyři

roky ! ' a jejich místem konání bylo údolí Olympie v peloponéské Elidě . Vítězství

na těchto hrách bylo v té době životním ideálem pro každého Řeka .

Zásadní roli při formování hodnot olympijských her měla právě povaha

řeckého národa, který byl velice soutěž ivý a vě řil v koncept agónu12. Jejich cílem

bylo být nejlepší , a to se týkalo i veškerých aspektů jej ich života. Zvláště atletika

byla tohoto tvrzení důkazem , protože díky vítězství na hrách v Olympii to byl

způsob, jak dostát nejvyšších poct ve společn ost i . Výuka a koncentrace na

atletiku v životě mladých Řeků bylo společně se vzděláním základem jejich

filozořie . P

Zákaz her přiše l roku 394 n. 1. , kdy byly prohlášeny za pohanské a zakázány

římským císařem. Toto rozhodnutí přišlo pouhé tři roky poté, co se v Řecku

z křesťa nstv í stalo státní náboženství."

2.2 Novodobé hry

Náznaky oživení her probíhaly po celé 19. století i přes ne ú spěšné pokusy.

První obnovení her na novodobém mezinárodním principu přiš lo až

10 Hellenic Information Society . Brief histary af the Olympic Games [online). c2000, [2007-05-01).
Dostupné z: <http://www.nostos.com/olympics/>
11 Čtyřletá perioda se stala i zák ladní časovou jednotkou pro řecký ka le ndář.
Tyndale House, Doorway to Biblical Stud ies. Olympic Oates [online). c2001-2006, [2007-04-13).
Dostupné z: <http://www.tyndale.cam.ac.uk/EgypUptolemies/chron/olympic/chron ol cal.htm>
12 (ve st. Řecku) zápas , závod
13 Hellen ic Information Society . Brief histary afthe Olympic Games [online). c2000, [2007-05-01J.
Dostupné z: <http://www.nostos.com/olympics/>
14 Prokop, 2005, s. 37
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s francouzským historikem a pedagogem Pierrem de Coubertinem 15, který je

pok ládán za zakladatele moderních olympijských her.

25. listopadu 1892 prezentova l Coubert in na sjezdu USFSA16 na Sorbonně

svou myšlenku obnovit hry v antickém duchu. O dva roky pozděj i se v Paříž i

konal Kongres pro obnovení olympij ských her" , který tento zámě r posvětil.

Zá roveň byl na kongres u ustaven Mezinárodní olympijský výbor" (MOV) , jehož

centrála sídlí na neutrální půdě ve švýcarské m Lausanne. Dne 6. dubna 1896 už

mohly být králem Ji řím I. v Athénách s lavnostně zahájeny první letní olympijské

hry v historii."

Hry se však měly otevřít ce lému světu , a proto bylo nutné se tomu také

p řizpůsobit. Byl p řijat systém hostující ch měst a putování her mezi zeměm i a

kontinenty, kam byli vždy přizvá ni atleti z celého světa . Za své vza l také

předsudek , že klání je pouze mužská záležitost a od roku 1900 mohly závodit

také ženy, přestože Coub ertin nebyl velkým příznivcem této myšlenky. 20

S rosto ucí popu laritou zimních spo rtů se členové MOV usnesli na uspořádání

zimní varianty her. V roce 1924 se konal Mezinárodní sportovní týderr" v

Cbarnonix". jehož úspěch byl základem k tomu, aby se od té doby pořádaly také

zimní hry . První pokusy se zimními sporty se uskutečnily v rámci MOV síce již

dříve, ale oficiální osamostatněn í na zimní hry proběh lo až v Chamonix. Původní

15 Celým jm énem Pierre de Frédy Baron de Coubertin, narozen 1.ledna 1896, zemře l 2 .září 1937.
Foto viz příloha Č . 2.
16 Union des Sociétés Francaises des Sports Athlétique
17 Český olympijs ký výbor. Historie založeni Mezinárodnlho olympijského výboru [online] . [cit.
2007-04-19] . Dostupné z: <http://www .olympic.czlindex.php?c1anek=568>
18 IOC - International Olymp ic Committee, CIO - Comité Internationale Olympique. Podrobněji o
IOC: The International Olympic Committee - Organisation - Structures. International Olympi c
Commi ttee [online]. c2007 , [cit.2007-05-10]. Dostupné z:
< http://www.olympic .org/uklorganisation/ioc/index uk.asp>
19 Český olympijský výbor [online]. [cit. 2007-05-04]. Dostupné z:
<http://www .olympic.czl index.php?page=11&page2=11&jazyk=cz>
20 Český olympijský výbor . Historie českého olympismu [online]. [cit. 2007-05-04]. Dostupné z:
<http://www .olympic.czlindex.php?clane k=13&jazyk=cz>
21 International Sport Week
22 258 a tl etů (11 žen, 247 mužů) ze 16 zemí
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název (Mezinárodní sportovní týde n) byl později zpětně "p řejme nován " na první

zimní olympijské hry.23

Hry byly také ovlivňovány pol itíckým děním . Zrušeny byly během první a druhé

světové války (1916 , 1940 , 1944) a jejic h chod poznamenala i válka studená . Jak

západní, tak východní propaganda využívala olympijské hry jako nástroj pro

demonstraci svých názorů, což se projevovalo v bojkotu her a zákazu účasti

atletů v hostitelské zem i, která vedla odlišnou zah ra n ič ní politiku než stát hry

pořádající. Významnou roli seh rál také palestinský teroristický útok24 na hrách

v Mníchově roku 1972 . Hry byly poté na 34 hodin přerušeny , ale MOV se nakonec

rozhodl, že hry musí ze svého princ ipu pokračovat. 25

Další podstatná změna v organizací her p řišla v roce 1987, kdy byl p řijat návrh

na oddělení zimních a letních her s odstupem dvou let. S tímto rozhodnutím přišel

J.A. Sarnaranctr". který ho dodnes pokládá za jedno ze svých nejd ů ležitějších

během svého setrvání ve funkc i prezidenta MOV (v letech 1980 až 2001.)27 Prvn í

takto oddělené zímní hry se konaly v norském Líllehameru (1994). 28

23 The International Olympic Committee - Olympic Games. Chamomix 1924 [online]. c200 7, [cit.
2007-04-23 ]. Dostupné z:
<http ://olympic.org/uk/games/pasUindex uk.asp?OLGT=2&OLGY=1924>
24 5. zář í 1972 zavraždilo osm teroristů z palestinské teroristické organizace Černé září jedenáct
č len ů izraelské olympijské výpravy.
25 The International Olymp ic Committee - Olymp ic Games. Munich 1972 [online]. c2007. [cit.
2007-05-10]. Dostupn é z:
<http://o lympic.org/uk/games/pasUindex uk.asp?OLGT=1&OLGY=1972>
26 Foto viz příloha Č . 3.
27 V roce 2001 byl zvolen do funkce prez identa MOV Jacques Rogge (Samaranch se j iž o funkci
neucházel).
a Payne , 2006, s. 41
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Chronologický přehled olympijských her (1896-2004):29

No. Yen!" Host City Dates
I 1 8 9 1~ At he ns. Graece April t- ' S
~I 1900 Par s France r..,3'1' 14 - Ocl. 28
Jil l ~j 04 St Louis. rvl0. Juty I - No.. . 23
'l 1908 London. Eng'ane! Ap I 27 - Ocl. 31
'., 1912 Stockholn S'Nede 1 May 5 - JUIY 27'I

\' 1 191 13 Berlm. Gelmany I:cance led 'o,\'\:\' I!
\/11 1920 .41' t'....erp. Bel';Jium Apnl 20 - Sep.. 12
VII I 1924 Pans. France May 5 - Jury 27
lX 1928 Amsterdarn. Holland ~'b y I 7 - .A.lIg. 2
X 1932 Los Ange!es. C.:1Iif. Julv 30 - Aug. 14
XI 19313 Berl n. Ge'n an:,t ,4ug. l - I;
XII 1940 Tokyo. Japan and Helsin I. Fin'and (cancelied V'.V\,'I1 )
XIII 1944 Londo England (cancelled W'~\'II )

X~/ 1948 ondon. Eng13nd July 29 - .A.l g. 14
'1:'./ 1952 He sin ' 1. Fil Iand July 19 - Aug 3
XVI 19513 ,..l elbourne, Austraha 'ov, 22- Dec. 8

Stockholm, SV"eden (equest an) June lO- 17
'1:'/ 11 19130 Rome. Ital)' Aug. 25 - Sept. 11
XVIII 19134 Tokyo, J3p3n Ocl. 10-24
XIX 19138 /'..lexico City. l'IleXICO Oe . 12-27
XX 1972 vluruch, Germany Aug. 26 - Sep . I 1
XXI 19713 •..lontreal. Canada Juty 17 - Aug. 1
XXII 1980 ..loscow. USSR Ju ly 1 ~1 - Aug. 3
XXIII 1984 Los Anqeles, Calif. July 28 - .A.ug. 12
xxrl / 1988 Seoul. Korea Sept. 17 - Oct. 2
XX\I 1992 83rcel0113, Spam July 25 - Aug. 9
XXVI 19913 Atlanta. Ga Juty 19 - Aug. 4
XXVII 2000 Sydney, Australia Sept. 15 - Oct. I
X,,"\/1I1 2004 Athens, Greece Aug. 13-29

29 US Olympic Team. Cl7ronology oftl7 e Olympic Games [online]. [cit. 2007-05-14] . Dostupné z:
<http://www.usolympicteam.com/education/general olympic education/olympic games summary.pdf>
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3. Důležité marketingové pojmy

3.1 Srand

Americká marketingová asoc iace'" (AMA) definuje brand" jako název , vzhled ,

slovní spojení , nebo jako další možné rysy , které dokážou rozlišit produkty č i

služby jednoho prodejce/poskytovatele od druhého. Právní pojem používá

termínu trademark. V případě , že se jedná o pojmenování firmy jako celku , tak se

preferuje označení trade name. Obvykle jsou značky registrovány a jejich užití

není svévolné?2 K definici dle AMA se přikláni také Philip Kotler, který tyto

jednotlivé díl čí prvky , případ ně jej ich kombinace, řadí k základnim předpokladům

pro identifikaci výrobku či služby dané firmy a k její diferenciaci na trhu , tj. odlišení

od konkurence.f

Značka je tedy významový faktor charakteristické náležitosti nabízeného

produktu nebo služby .

Obojí pojetí (AMA, Kot ler) se orientu je spíše na produktové pojetí značky než

na vysvětlení širších souvislost í. Obsáhlejšímu - a pro tuto práci vhodnějšímu 

poje tí značky se věn uje kolektiv a utorů (Pelsmacker, Geuens, Bergh) kteří tvrd í:

"Je to také soubor slovních a/nebo vizuálních sdělení, jež jako takové jsou

součástí hmotné vlastnosti produktu. Emociální a hedonické aspekty značky jsou

odvozovány od životního stylu a hodnot akceptovaných lidmi a představují zák/ad

pro budování vztahů s jednotlivým i zákazníky. ,,34

3.2 Hodnota značky

"Hodnotou značky j e myšlena sada aktiv (a pasiv), spojených se jménem a

symbolem značky, j ež zvyšuje (nebo snižuje) hodnotu, kterou výrobek či služba

přináší společnosti a/nebo zákazníkovi."

30 The American Marketing Asociation dostupná na: <http://www.marketingpower.com>
31 V této práci je použív án pojem značka jako významově rovnocenný ekvivalent ke slovu brand.
32 Ferrand, Torrigian i, 2005 , s. 8
33 Kotler , 2004 , s. 396
34 Pelsmacker, 2003, s. 59-60
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;;Hlavními kategor iemi hodnoty značky jsOU:35

a) Zna lost jména značky - referuje o síle přítomnosti dané značky v mysl i

spotřebitele .

b) Věrnost značce - k líčový aspekt k ocenění značky , určené např . ke koupi

nebo prodej i. Ovlivň uje také marketingové náklady.

c) Vnímaná kvalita - asociace spojená se značkou , jež byla povýšena na

aktivum značky .

d) As ociace spojené se značkou .

"Značka s vysokým potenciálem má významné místo v povědomí spotřebitelů

a snadněji získá jejich loajalitu . ,,36

Stejně jako je možnost přenosu asociací samotných, tak i zde funguje

možnost přenosu samotné hodnoty značky (Srand Equity Transfer) na druhý

produkt/službu . Tuto skutečnost dokazuje výzkum J.A. Fiedlera, který mapuje

přenos asociací a benefitů v závislosti na vzájemném vystavení subjektů - toho,

který vyvolává asociace a druhého, který je přebírá. 37

3.2.1 Fi nanční hodnota značky

Allan C. Middleton tvrdí , že hodnota se váže ve vztahu k značce na konečnou

finanční hodnotu výrobku nebo služby, která přesahuje výrobní a fyzické náklady,

které se realizují díky působení dané značky. Spolehlivé ocenění značky je pak

závislé na pochopení vztahu mezi dvěma různými elementy hodnoty značky a na

schopnosti je předvídat. Tyto dva elementy lze popsat jako marketingová měřítka

(vliv , působení značky) a finanční měřítka (fyzické a výrobní náklady.)"

"Hodnota značky z finančního pohledu výrazně závisí na schopnosti j ejího

vlastníka generovat s její pomocí odpovídající cash-f1ow. Jinými slovy, hodnota

35 Aaker, 2003 , s. 8-19
36 Kotler , 2004, s. 398-399
37 Keller L. Kevin, Lehman R.Donald. Brands and branding: Research findings 8nd future priorities
[onlin e]. c2004, [2007 -05-0 7]. Dostupné z:
<http://be ar.cba.ufl.edu/CENTERS/MKS/invited/BRANDS%20AND%20BRANDING.pdf>
38 Haigh , 2002, s. 43
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značky nezávisí jenom na výši prémie, kterou jsou zákazníci ochotni platit navíc

za značkový produkt, ale také na jejich množství. ,,39

Momentál ně neexistuje žádný naprosto vyvážený model hodnoty značky , který

by byl suverénním ukazatelem hodnoty značky ve všech kategoriích . Velkou roli

zde hraje účel sběru informací , jejích podrobnost, časové rozmezí apod. Ideální

model by měl sílu značky ana lyzovat podle segmentů, tj . podle hlediska

geografického, životního sty lu , osobnosti , nebo organizačních souvislostl. "?

Například model stanovení hod noty značky dle společnosti Interbrand zahrnuje

jej í fi na nčn í ana lýzu a zá roveň če rpá z analýzy značky a její síly."

3.3 Identita značky

Identita tvoří základ každé značky od jejího úplného počátku . Její správné

určení je ve lmí důležité pro efektivní budování značky.

"Identita značky dává směr, účel a význam značce. Má zásadní význam pro

stra tegickou vizi značky a j e hnací silou jedné ze čtyř principiálních dimenzí

hodnoty značky, konkrétně asociací spojených se značkou. Identita značky by

měla pomoci zavést vztah mezi značkou a zákazníkem tím, že vytvoří určité

hodnoty, jež má pro zákazníka význam funkční, citový a význam související

s jeho sebevyjádřením." 42

,,Pochopení a správné řízení značky je klíčem k vybudování silné značky, a

tím k vytvoření j ejí hodnoty ."43

Dle Aakera ?" , který jako první přiše l s tout o teoríí, se obecně identita značky

sk ládá z dimenzí, organizovaných v perspektlvách ."

39 Ekonom. Značky v různých dimenzích [online] . c2007 , [cit. 2007-05-09] . Dostupné z:
<http://ekonom.ihned.czl /c4- 10010430-21093040-400000 deta il-znacky-v-ruznych-dim enzich>
40 Haigh , s. 79
II Viz p řlloh a Č . 4.
42 Aaker, 2003, s. 59-60
43 Tamtéž, s. 90
44 David A. Aaker, více info rma cí dostupných na:
<http://groups.haas.berkeley.edu/marketing/PROFILES/PROFS/aaker.html>
45 Aaker, s. 59-63
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značka jako produkt (sortiment výrobku , atributy výrobku ,

kva lita/hodnota , užití , uživatelé, země původu)

značka jako organizace ( o rga n izační atributy, globální vs. loká ln í

rozměr) . Tento přístup je založen na viditelnosti organizace a také na

jejich hodnotách a ku ltuře , lidech, prog ramech , aktivech a dovednostech,

aby bylo mo žné identifikovat asociace spojené s organizacemi, které by

se moh ly stát d ů ležitou součástí identity značky.

značka jako osoba (oso bnost značky , vzta h značka - zákazník)

značka jako symbol (vizuální provedení/metafo ry a dědictví značky)

I když se jedná o dvanáct dim enzí, nen í pravidlem , že musí mít každá své

opodstatněn í. Je to dáno nap ř . tím , kde značka působ í (sport , pojišťovnictv í ,

f ilmový p růmysl apod.). Pro tuto práci je d ůležité pojetí "značka jako organizace",

kde asoc iace spojené s organizacemi mohou stimu lovat emoční požitky .

Spotřebite l m ůže - vzhledem k jejím hodnotám a programu - pociťovat

k organi zaci úctu a obdiv."

Výše uvede né dimenze (nebo jen někte ré z nich) se stávají zák ladem pro

plánování samotné struktu ry ídentity , která zahrnuj e tzv. základní a rozš ířeno u

identitu."

a) Základní identita - ústřední, nadčasové esence značky, která zůstává

většinou konstantní. Obsahuje asociace, které zůstávají neměnné bez ohledu

na geografické a sociá lní aspekty. Základní identita silné značky by měla být

odolnější také proti změnám (trh, vize společnosti) , než pNky rozšířené

identity. Tuto identitu můžeme odvodit z odpovědí na některé nelehké,

introspektivní otázky:

Jaká je duše značky?

Jaká základní víra a jaké základní hodnoty jsou hnací silou značky?

Jaká je kompe tence organizace, která za značkou stojí?

Co tuto organizaci představuje?

46 Aaker, s. 115
47 Aaker, s. 73-76
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b) Rozšířená identita zahrnuje jednotlivé prvky identity, organizované do

semknutých významových skupin, které značce dávají texturu a úplnos t. Lze

sem také zahrnou t důležité prvky marketingového programu značky, které se

staly, nebo by se měly stát viditelnými asociacemi se značkou. Obecně

rozšířená identita neobsahuje dostatek detailů k tomu, aby mohla zastupovat

všechny funkce identity značky.

3.4Posi tioning

Positioning představuje marketingovou metodu, která se podílí na vytvá ření

vnímání produktu , brandu , nebo identity značky.

Stanovení pozice výrobku na trhu představuje způsob , jak jsou u konečných

zákazníků definovány důležité atributy výrobků - místo , které produkt zauj ímá ve

srovnání s konkurenčními výrobky. Positioning znamená uložení informací o

výhodách značky a o její odlišnosti v mysli z ákazník ů ." Obdobně je tomu i

v případě pozice značky, která je podskupinou identity značky. Zároveň je to ta

část identity, která má být aktivně sdělena cílovému publiku a jež demonstruje

výhody oproti konkurenčním zna čk ám."

U některých značek spolu identita značky a nabídka hodnoty vytvářejí

kompaktní sdělení, jež může sloužit jako pozice značky . 50 Ve většině případech je

ale identita značky mnohem širším pojmem než nabídka hodnoty"

Další přístup , který už není jen o umístění produktu na trhu , nahlí ží na

positioning značky jako na jej í "duševní význam", který zaujímá v mysli cílové

skupiny (či konkrétního spotřebitele) ve srovnání s ostatními zna čkami."

Potenciální zákazníci si tak vytvářejí preference vůči značkám, které se promítají

do jejich postojů a samozřejmé také do nákupního chování.

48 Kotler, 2004, s. 359
49 Aaker , 2003, s. 154
50 Tamtéž, s. 154
51 Nabídkou hodnoty mohou být např. požitky , které jsou hnacl silou vztahu značka - zákazník.
52 Venture Republic. Brand G!ossary [online]. c2002-2007, [cit. 2007-05-06]. Dostupné z:
<http://www.venturerepublic.com/resources/brand 9lossary.asp>
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3.5Sponzoring

Sponzoring je definován jako investování peněz nebo jiných v klad ů do aktiv ,

jež otevíraj í přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojeného s danou

aktivitou. Firmy tedy podporují své zájmy a značky tím, že je spojují s určitými

významnými událostmi nebo aktivitami . Sponzoring je nástroj tematické

komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho projekt a

sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit komunikačn i cíle:53

generovat povědomí

podporovat pozitivní sděle ní o produktu a fi rmě

V ně kterých p řípadech bývá sponzor úzce spojen s populární událostí či

aktivitou, což může vyvolat velmi pozitivní efekt ve vztahu k image značky .

Sponzoring by mě l být integrován do marketingové strategie v takovém sledu ,

aby zaj istil synergii mezi ostatními částmi marketingového mixu" . Jeho součástí

jsou také smluvní ujednání mez i sponzorem a sponzorovaným, která vymezují

jejich vztah. Ve většině p řípad ů se jedná o spolupráci na dvou rovinách:

komunikační vztah samotného sponzora a sponzorovaného, který se přenáší

v d ůsledku na produkty a služby sponzora

práv ní vztah, obsahující souhlas ke komerčn ímu využití sponzorských práv

"Hlavní efekt spon zorství spočívá v tom, že se značka dostane do výběru

spotřebitele beze změn postoje. Je stimulována epizodická (s událostí spojená) a

sémantická (výsledek dlouhodobého vystavení) paměť diváků a účastníků

sponzorova ných aktivit, což vede k vyšší úrovni povědomí o značce než

v případě reklamy. ,,55 Stejně tak jako v reklamě jde ve sponzoringu o využití

p ředstavivosti ke ztotožněn í produktů s pozitivními kulturními nebo sociálními

vjemy a prožitky."

K vysvětle ní efekt ivnost i sponzorství přisp ívá teorie kongruence (shody,

souladu), která tvrdí , že si lidé lépe pamatují informace, jež jsou v souladu

53 Pelsmacker, 2003, s. 329
54 4P: Price, Product, Promot ion, Place (distribution)
55 Pelsmacker, 2003, s. 329
56 Klein, 2002, s. 28
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s očekává n ím . To znamená, že sponzorství týkající se produktu, které Je

v souladu s očekáváním cílové skupiny, bude lépe zapamatováno."

57 Pelsmacker, 2003, s. 329
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4. Marketing v novod obých hrách

I. období (1896-1950)

Toto období je charakterizováno finančním i problémy mnoha organizačních

výbor ů . " Sam otnému ekonom ickému dopadu olympijských her nebyla hlavně v

počátcích věnována témě ř žádná pozornost."

Podmínky pro právn í ochranu a výhradní postavení pro kupce práv se poprvé

rýsova ly na hrách ve Stockholmu (1912), kde deset švédských společností

zakoupilo mon opo lní práva pro pořizování fotografií a prodej upomínkových

p ředmětů s motivy her. Těchto deset firem dalo předzvěst boomu v reklamě , který

se projevil naplno na hrách v An tverpách (1920), kde ve většině tištěných médiích

p řevlád ala reklamní sdělení nad inform acemi o hrách samotných."

S olympiádou se postupně zača ly propojovat významné světové firmy. Po

společn osti KODAK, kte rá byla jedním z prvních pa rtnerů her, byla od her

v Amsterdamu (1928) navázána spolupráce také s Coca-Colou. Se současným i

marketingovým i programy to vša k nemělo téměř nic společného . Coca -Cola

tehdy nechala letadlem dopravit na olympijské hry nejen americký olympijský tým ,

ale také 1000 přepravek tohoto n ápoie'" , což bylo součástí sponzorského plněn í.

Podmínky pro rozvoj reklamy v rámc i her byly ztíženy i zvláštními pravidly,

která ve lmi přísně určovala místa, kde může reklama být. Paradoxně ani tak

nešlo o vyobrazení motivů her, ale o fakt , že jde o reklamní sděle ni , které je tam ,

kde být nemá. Reklama byla např í klad povolen a v programech, ale stadión a

budo vy nesměly být opatřeny ani plakáty.

58 OCOG - Organising Committee of the Olympic Games. Jejich seznam dostupný z:
<http://www.olympic.org/uk/organisation/ocoglindex uk.asp>
59 Preuss, 2004, s. 7
60 The International Olympic Committe e - Organisation - Facts and Figures. 100 Years of Olympic
marketing [online -a). c2007 , [cit. 2007-05-04]. Dostupné z:
<http://www. olympic.org/uk/organisation/factsli ntroduction/1OOyears uk.asp#>
61 Coca-Cola. About Olympics [online). c2007, [cit. 2007-05-04]. Dostupné z:
<http://www .coca-cola.com.au/footy/htmlldialog pages/about olympics.htm>
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II. období (1951-1968)

V roce 1952 v Helsinkách p roběh l první pokus o prodej práv pro on-site

busíness.
62

Jedn alo se o první náznak ucelenějšího marketingového programu

pro spo l ečností z jedenácti zemí, které poskytly různé produkty, které byly

součást í barterových plnění (od potravin po květi ny pro medailisty).63

Podobný obchodn í vztah , který se dotýkal přímo fungování her, byl i v Římě

v roce 1960, kdy se 46 společností podílelo v rámci sponzorsko-dodavatelské

podpory na zaj iš tě n í živých televizních p řenosů . Tu méně významnějš í část

sponzoringu pak tvořily produkty jako např. parfémy, spotřební zboží, potraviny ,

mapy olympijského areá lu apod."

Počet marketingových partnerů her se postupně navyšoval, až v roce 1964

v Tokiu dosáhl úctyhodného čísla 250. Velký úspěch zaznamenala nová značka

cigaret Olymp ia, která v ten rok generovala získ přes 1 mil. USD.65 Důležitým

partnerem se také sta la japon ská firma SElKO, využívající technologie quartz,

která by la hlavním poskytovatelem časomíry .

III. období (1969-1980)

Toto období bylo prová zeno stále větším rozmachem olympijských her, který

znamenal nové pří ležitosti v oblasti marketingu a zároveň nové možnosti a zdroje,

jak financovat Olympijské hnutí.

Na hrách v Mnichově v roce 1972 byl zisk poprvé tvo řen i z prodeje práv

k ofic iálnímu embl ému" her. D ůležitým prodejním artiklem se stal také maskot

her Waldi67, jehož podoba pro další vyžití soukromými firmami byla licencována, a

který rozšíř i l možnosti využití značky olympijských her do budoucna.

62 Prodej přímo na místě konání olympijských her.
63 The Internationa l Olympic Comm ittee - Organisation - Facts and Figures. 100 Years of Olympic
marketing [online-bj. c2007, [cit. 2007-05-01]. Dostupné z:
<http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/introduction/1OOyears uk.asp#>
64 Tamtéž
65 V té době byla ještě reklama na tabákové výrobky v rámci olympiády povolena.
66 Desig n obsa hující olympijské kruhy spo lečně s charakteristickými prvky ( např. kombinace se
st átnl vlajkou , znaky NOV a organizačních výborů) .

67 Přeh led ofic iálních maskotů viz příloha Č . 5.
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Po finančnim deficitu her v Montrealu bylo velmi těžké motivovat další města ,

aby se zúčastn i l a jednání o hostování her. Převláda ly obavy z toho, že pořádání

her je z finančního hlediska ve lmi riskantní investice. Od her v Montrealu "...již hry

nikdy nezaznamenaly ztrátu, a to mimo jiné i díky zapoje ní soukromého kapitálu

formou ppp68. Tento princip byl poprvé použit v Los Angeles v roce 1984...,,69,

tvrdí Otto Jelinek/".

Začátek 80 . let je obecně charakterizován zájmem výrobců zboží , kteří

postupně objevují možnosti , kterých se jim dostává ve sportu coby nosičem jejich

rekl amního sd ě len i ."

IV. období (1981-2004)

Během období let 1980 - 2001 se ujal funkce prezidenta Mezinárodního

olympijského výboru Juan Antonio Samaranch , který díky organizačním

opatřením nastartova l novou éru komercializace her v podobě , kterou známe

dodnes. Samaranch se obrátil na svého přítele Horsta Dasslera, se kterým zača l

společně vytvářet globá lní marketingovou strategii pro Olympijské hnutí.

V návaznosti na to vzniká také finanční výbor , který měl dodatečně spravovat

zisk y z těchto market ingových prcqrarn ů . 72 V roce 1997 se z něj vytvořil

Marketingový výbor MOV. 73

Tímto byl polo žen zák lad olymp ijském u sponzor ingu, vycházející z globální

prezentace značek ve spojení s olympijskými hrami. Schopnost her zaujmout

velkou část populace v době jejich konání udělala z marketingu olympijských her

unik átní p ropagační nástroj .

68 Public Private Partnership - partnerství veřejného a soukromého sektoru
69 Hanslíček , Pavel. Skromnost přijde vhod. [online]. 2004-0S-16, [cit. 2007-04-24]. Dostupné z:
<hltp:l/www .pavelbem.cz/am3/asp/clanek.asp?id=dYrbf6DS4Vxz>
70 Chairman od the Board of Directors Deloitte & Touche. Od začátku roku 2006 koordinátora
aktivit České republiky v za hra ničí.

71 Preuss , 2004, s. 127
n Payne , 2006 , s. 14
73 The International Olympic Committee. 2006 Marketing Fact Book [online]. c2006, [cit. 2007-05
16]. Dostupné z: <hltp :llm ultimedia.olympic.org/pdf/en report 344.pdf>
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K d ůležitém u kroku, který vedl k efektivn ějšímu využití sponzoringu došlo na

hrách v Los Ange les, kde organ izační výbor rozdě lil sponzorství her do tří

základních skupin: Official Sponsors , Official Suppliers a Official Licencees .74

Každá kategorie měla svá pravidla a za ru čova l a exkluzivitu. V mnoha případech

se jedn alo o sponzorské partnerství s velkými nadnárodními spole č nostrn í . "

Sponzoring se tak stal vedle příjmů z prodeje televizních práv" druhým

základním pilířem fi nančních příjmů pro MOV. Olympijské hry v Los Angeles

(1984) byly zá roveň prvními hrami, které byly z větší míry financovány ze

soukromých zd roj ů. "

V roce 1985 byl vytvořen prvn í celosvětový marketingový olympijský program

TOP, řízený MOV, který je dodnes jediným sponzorským programem, který

poskytuje pro své členy exkluzivitu k užívání marketingových práv k letním i

zimním hrám.

TOP partneři" mají např. tato práva a rnožnosti"

užití veškeré olympijské symboliky, včetně designování svých vlastních

produktů do podob olympijských symbo lů

přednostní vyjednání v rámci reklamního prostoru během her

výhody v rámci koncesní licence k prodeji a předvádění svých produktů

ochrana proti ambush rnarketinqu"

TOP byl poprvé praktikován na hrách v Calgary a Soulu v roce 1988.

Marketingový program vyžadoval vzájemnou koordinaci MOV, organizačních

74 The International Olympic Committee - Organisation - Facts and Figures. 100 Years of Olympie
marketing [online-c]. c2007, [cit. 2007-05-02]. Dostupné z:
<http://www.olympic.org/uk/organ isation/facts/introduction/1OOyears uk.asp#>
75 Kompletní seznam společnosti je dostupný z:
<http://www .aafla.org/6oic/OfficiaIReports/1984/1984v1.pdf>, s. 232
76 viz příloha Č . 6 (poměr přerozdělování zisk ů z prodeje vysílacích práv)
77 Preuss , 2004, s. 16; viz graf podílu veřejných a soukromých zd rojů na financováni her v př í loze
Č. 7
78 Viz pří loha Č . 8 (p řehled a profilyTOP partnerů) .
79 The International Olympic Committee - Organisation - Facts and Figures. Partner, produet
category and contact information [on line]. c2007, [cit. 2007-05-23]. Dostupné z:
<http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/programme/sponsors uk.asp>
80 Metoda guerillového marketingu je v podstatě parazitování na aktivitách konkurence, které js ou
většinou spojeny s nějakou významnou události , na niž se zaměřuje pozornost veřejnos tí a médií.
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výborů i všech národn ích olympijských výborů (NOV)81 ve svých marketingových

aktivitách, což se do té doby ned ěl o . Jednotný marketingový koncept mě l vynést

větší zisky, než kdyby tyto orgány prováděly marketing svou vlastní cestou. Od té

doby proběh lo do roku 2004 celkem pět takovýchto marketingových programů . V

současnosti probíh á TOP VI.82

Přeh led vývoje TOP proqram ů."

TOP Programme Evolution

QUlIdrennium Games Partners M)Cs Revenue

(.; .Jlg.:u~ť / Seuul 9 U.:.» ':iO mlllton

1989 - 1992 AJbertville / 8:lrcelonJ 12 169 USSI72 mill Ion

1993- 1996 1IIleh:unmer / M:IJntJ 10 jú"' USS279 rnlllion~I

1997 - 2COO r'bg:lno ,l Sydney I I 199 USS579 milllon

2001- 2C0 4 S,l lt L:lke / Athens I I 202 USS663 rnillion

200~, - 2C(J8 Torino / 8eijing I I 202 USS866 million

Dů ležitou roli zde hraje opět rozd ělení her v roce 1987 na letní a zimní.

Společné pořádán í her v jeden rok bylo překážkou , protože se museli hledat

sponzo ř i pro dvě akce (letní , zimní) . Stejně tak to komplikovalo vyjednání prodej ů

vysílacích práv pro obojí hry najednou . Byl zde dojem, že existují jedny lepší hry a

druhé horší (zimní) , které se prostě musejí n ějak zaplatit. Toto vše se změni l o a

zimní hry se staly nejen d ůležité , ale hlavně atraktivnější pro sponzory.

Pro společnosti , které neměly pozici hlavních sponzorů her byly spuštěny

marketingové program y nezávisle na TOP.

81 Také NOC - National Olympic Committee
82 TOP partneři I - VI a jejich profily viz př í l oha Č . 9
83 The International Olympic Committee. 2006 Marketing Fact Fi/e [online]. c2006, [cit. 2007-05
14]. Dostupné z: <http://multimedia,olympic.org/pdf/en report 344,pdf>
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V současné době uděluje Olympijské hnutí (mimo TOP a Suppliers) dalš í

práva v rámci svých marketíngových proqrarn ů :"

Ticketinq'" - umožňuje , aby si veřejnost mohla zakoupit vstupy na

jednotlivé soutěže a na zahajovací ceremoniál.

l.icensinq'" - zahrnuje produkci oficiálních licencovaných produktů a

merchandlsínq. "

Other Protgrammes - obsahuje další doplňují cí produkty (filatelíe88 ,

numismatika...).

V roce 1998 se Olympijské hnutí potýkalo s korupční aférou, která prováze la

volbu města Sa lt Lake City pro pořádání zimnich her v roce 2002. "Tato situace

znepokojovala sponzory her, kteří začali být najednou skeptičtí vůči hodnotě

olympijské značky. ,,89 Skandál vyše l najevo 10. prosince 1998, kdy č len MOV

Marc Hod ler přiše l s proh lášen ím, že něko l ik člen ů MOV p řija lo úplatek.

4.1 Obecné cíle olympijského marketingu

Základn í cíle MOV v dlouhodobé marketingové strategii zahrnují zaj iště n í

fi nanční stabi lity Olymp ijského hnutí a vytvářeni dlouhodobých marketingových

programů tak, aby nebyl ohrožen je ho chod a budoucnost olympijských her jako

celku . Vzh ledem k va ri a bil itě marketingových programů dle místa konání her je

snaha , aby zde byla jednotná marketingová struktura, která by byla v tomto

směru univerzální pro každé hry. Důležité je přitom zachování systému š íření her

v méd iích díky free-to-air coverage (viz. kapitola 6). Zainteresované partnery je

třeba vést k tomu, aby sam i propagovali olympijské hodnoty ."

84 The International Olympic Comm ittee - Organisation - Facts and Figures. Olympic Sponsors hip
[online]. c2007 , [cit. 2007-04-24J. Dostupné z:
<http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/programme/index uk.asp>
85 Přeh led vývoje a zisků viz př i l o ha Č . 10.
86 Přeh led vývoje a zisků viz příloha Č . 11.
87 Aktivity na prodejním m í s tě , které jsou spojené přímo s prodejem daného výrobku.
88 První zná mky se symboly kru hů se objevují v roce 1928.
89 National Public Radio. Olympic Bribery Scandal [online]. c1999, [cit. 2007-05-01J. Dostupné z:
<http://www.npr.org/programs/specials/ioc/>
Další informace dostupné také z: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/sport/240831.stm>a
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/297030 .stm>
90 The International Olympic Committee. 2006 Marketing Fact Book [online]. c2006, [cit. 2007-05
16]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 344.pdf>
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5. Olympijská symbolika

Hlavní smysl a hodnoty olympismu jsou ztělesněny ve t řech základních

symbolech: olympijské kruhy, heslo a ohe ň."

5.1 Kruhy

Olympijské kruhy symbolizují svým počtem pět kontinentů . Jejich barevné

provedení pak reprezentuje barvy, které jsou užívány na světových vlajkách .

Vzájemné propletení vyzdvihuje všestrannost olvrnolsrnu" a fakt, že jde o setkání

atletů z celého světa během jedné jediné výj imečné udá losti."

Olympijské kruhy jsou součástí olympijské vlajky, která má bílý podk lad.

Takováto dvojí kombinace ve fo rmě vlajky (šest barev včetně bílé na pozadí)

reprezentuje všechny národy . Vlajka je vyvěšena po celou dobu trvání her a po

ukončovacím ceremoniálu putuje do města , které je dalším hostitelem her.

Nápad s kruhy i vlajkou vzešel od Pierre de Coubertina, který obojí prezentoval

v červnu roku 1914 na šestém Olympijském konqresu." První vyvěšení vlajky na

olympijském stadionu se uskutečnilo roku 1920 na hrách v Antverpách.

První vyobra zení olympijské vlajky na plakátu'" proběh lo na zimních hrách

v St. Mor itzi v roce 1928. V p řípadě letních her se objevují kruhy na oficiálních

plakátech o 4 roky pozd ěji na hrách v Los Angeles. Na upomínkových

předmětech a propagačních suvenýrech bylo možné vidět kruhy už od prvních

zimních her v Chamonix (1924).96

91Olympic Mus eum and Studies Center . The Olympic Symba ls [online]. c2002, [cit. 2007-05-01].
Dostupné z: <http://multimedia.alympic.arg/pdf/en report 672.pdf>; viz také p řlloha Č . 12.
92 "Olympism is a philosophy of iite, exalting and combining in a balanced wnote the qualities ot
body, will and mind. Blendin g sport witt: culture and educatian, Olympism seeks to create a wayaf
tiťe based on the joy found in ettori, tne educationa l value of gaod example and respect for
universal fundamental ethical principles."
93 Olympic Mus eum and Studies Center. The Olympic Symbals [online]. c2002, [cit. 2007-05-02].
Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 672.pdf>
94Olympijský kongr es je pořádán MOV. V roce 1914 se věnoval zejména unifikaci pravidel a
regul í.
Olympic Games Museum. Tne Olympic Congress [online]. c2002-2007, [cit. 2007-04-24].
Dostupné z: <http://www.olympic-museum.de/congress/congress.htm>
95 Historický přehled olympijských plakátů viz přiloh a Č . 13
960 lympic Museum and Studies Center. Tne Olympic Symbols [online]. c2002, [cit. 2007-05-01].
Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 672.pdf>
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Postupně se zača l o pro své jasně definované a srozumitelné sdělen í používat

kru hů v masovějším měřítku . Jedno z prvních up latnění bylo skrze olympij ské

emblémy. V dnešn í době pat ří olympijské kruhy k jednomu z nejsnáze

rozpoznatelným znakům na světě , se kterým si každý olympijské hry spojuje."

5.2H eslo

Heslo olympijských her tvoří tři latinská slova Citius - Altius - Fortius (rychlej i,

výše , silněji) , která vyjadřují cíl Olympijs kého hnutí o neustálý pokrok. Heslo se

sta lo součástí olympijských symbol ů ve stejné době , kdy byl založen MOV, tedy

v roce 1894.

Heslo má připomínat , že není nezbytně nutné být první, ale je t řeba vydat ze

sebe maximum, což je někdy úplně srovnatelné. Často se setkáme s vyjád řen ím :

The most imp ortant thing is not to win but to take part!98

5.30heň

Symbol olympijského ohně dává p řipomenout řeckou legendu, kdy

Prométheus ukradl oheň Diovi a dal ho lidem.99 První novodobé oživení této

tradice proběh lo během her v/Antverpách roku 1928. Nápad se štafetovým

během , který předchází celému ceremoniálu zažehnutí ohně na olympijském

stadi onu, byl prakt ikován až na hrách v Berlíně100 (1936). Trasa běhu vedla

z Olympie do místa konání her. Od té doby se tak toto putování zažehnuté

pochodně přes kontinenty v rukou slavných osobností i obyčejných lidí stalo

nástrojem pro posílením olympijských hodnot a vyzdvižení důležitosti tradic.

Všechny výše uvedené symbo ly a jejich významy se staly součástí značky

olympijských her. Tyto tři symbo ly a jejich modifikace náleží Mezinárodnímu

olympijskému výboru , který je majitelem ochranných práv a jako jediný má tedy i

právo rozhodovat o dalším (komerčnim) využiti.

97 Olympic Museum and Studies Center. The Olympic Symbols [online]. c2002, [cit. 2007-05-01).
Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 672.pdf>
98 "Není důle žit é vyhrát. ale zúčastnit se."
99 Česká gymnastická federace. Historíe olympijských her a jejích gymnast ických soutěží 1896
2000 [onl ine). [cit. 2007-05-05). Dostupné z:
<http://gymnastika.cstv.cz/OH/Historie/OH uvod.htm>
100 Viz příloha Č . 14.



Olympijská symbolika, která vyjadřuje olympijské myš lenky a un iverzálnost

olym pijského hnutí, slouží pro ob last marketingu jako jeden z nejd ů ležitěj ších

p rvků při identifikaci sponzora s hrami.

33



6. Med iální vzestup olympijských her

Med iální trh a média samotná po celou dobu vývoje her měla a stále maj í vliv

na celkový chod Olympij ského hnutí a na to, jak je financováno.' ?' Samotné

uzavřené smlouvy mezi vysi laci mi společnostmi a Mezinárodním olympijským

výborem na prodej vysílacích práv v období 1984 - 2008 přesáhly hodnotu 10

miliard USD .

Ce lý současný systém funguj e na základě vztahu mezi Mezinárodním

olympi jským výborem , sponzory , vysílacími společnostm i a v neposlední řadě

samotnými konzumenty sdělení. 1 02 Výnosy z vysílání jsou rozděleny tak , že 49%

příjmu z vysílacích práv připadá pro org anizační výbor a 51 % patří Olympijskému

hnutí. 103

Mediá lní vývoj her:

" Technický pokrok v telekomunikaci v šedesátých letech dal příležitost, aby

narostl počet lidí, kteří se mohou zúčastnit her živě . Vsedmdesátých letech se

zvýšil záj em i televizního publika, což vedlo k masivnímu nárůstu sledovanosti.

S přibývajícími soukromými televizními stanicemi rostla také vzájemná

soutěživost o vysílací práva k hrám.,,104

I. období (1896-1932)

Tištěná média jevi la zájem o olympijské hry téměř vždy. Jako první

poskytovaly propojení reklamy a olympijských her noviny a magazíny. Druhým

dů ležitým méd iem bylo v počátcích her rádio. Vzhledem k vývoji médií a

technickým možnostem se soustředil prodej práv zprvu zejména na pořizování

fotografických snímků a filmové nahrávky. První koncesioná řské poplatky pro

fotografy a fi lmaře byly inkasovány ale už v roce 1912. Povolení se týkalo her

ve Stockholmu, kde je dostalo deset společností. 105

101 Graf rozdělení výnos ů z prodeje vysílacích práv v letech 1960 - 2008 viz přílo ha Č . 15
102 Viz pří loha č.16 .

103 The lnternational Olympic Comm ittee - Organisation - Facts and Figures. Broadcasl Righls
[online]. c2007, [cit. 2007-04-26]. Dostupné z:
<http://www .olympic.org/uk/organisation/facts/revenue/broadcast uk.asp>
1 ~ Preuss , 2004, s. 99
l ~Preuss , 2004, s. 99
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II. období (1936-1955)

Od her v Berlíně v roce 1936, kde došlo k prvnímu živému přenosu z her,

vysoce stouplo povědomí o hrách mezi ve řej nost í. V roce 1948 koupíla BBC od

Mezinárodního olympijského výboru první vysílací práva106 za cenu 3 000 USD.

Většina tehdejších diváků byla v okolí 50 mil od Londýna a odhady na

sledovanost z těchto přenos ů se vyšplhaly k 500 000 divákům . První živý televizní

p řenos proběhl ze zimních her v roce 1956.107

III. období (1956-196 8)

Udělování televizních práv bylo začleněno do Olympijské charty lOB pod

Pravid lo č.49 , které také stanovilo, že práva mohou být prodávána exkluzivně

organizačním výborem. Pravidlo také ujasňova lo rozdělová ní tržeb z těchto práv,

které ale přines lo pro MOV pouze 1 - 4% ze zisků z televizních práv.

Přenos z olympiády v Římě (1960) byl již vysílán do osmnácti evropských

zemí a s hodinovým zpožděním jej mohli vidět i ve Spojených státech, Kanadě a

Japonsku. O čtyři roky později už byly hry z Tokia vysílány díky sate litní

technologii v živém přenosu celosvětově . Vliv na celkový mediální vzestup her

měli také sponzoři , kteří zajišťoval i technické vybavení. Díky těmto technickým

pokrokům už mohla být olympiáda v Mexiku (1968) vysílána živě i v barvách.

Dostupný už byl také zpomalený televizní záběr. 1 09

IV. období (1969-2000)

MOV zvýšil počátkem osmdesátých let vliv při vyjednávání o vysílacích

právech na úkor o rga niza čn ích výborů , které se většinou snažily maximalizovat

vlastní krátkodobý zisk během konání her, což znevýhod ňova lo Olympijské hnutí

jako celek. Do popředí se dostává zájem o marketing olympijských her a

televizním společnostem na růstá zájem ze stran zadavate lů reklamy. Tato pozice

dala MOV a NOV možnost pro navýšení poplatk ů za televizní práva.

106 Jednalo se o kombinaci živého přenosu a záznamu.
107 The International Olympic Comm ittee - Organisation - Facts and Figures. 100 Years ot
Olymp ic marketing [online-d]. c2007, [cit. 2007-05-03]. Dostupné z:
<http://www .olympic.org/uk/organisation/facts/introduction/1OOyears uk.asp#>
108 V plném zněn í dostupná na: <http://mu ltimedia.olvmpic.org/pdf/en report 122.pdf>
109 Slow-motion footage
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Hry z Lillehameru (1994) již bylo možné sledovat ve více než 120 zemích .

Přes sate lity M-Net a ART proběh lo vysílaní poprvé také na africkém kont inentu.

O dva roky pozd ěji to již by lo rekordních 214 zemí, kde bylo možné sledovat hry

z At lanty.11 o

Vysoké sledovanost i televizních přenosů napomáhá také přístup MOV

s pra vidlem free-to-aír coverage, díky kterému se neakceptují nabídky na

odkoupe ní práv od placených vysílacích kan ál ů . V d ů sled ku toho by pak došlo

k tomu , že by hry mohlo sledovat mnohem méně lidí. Zásada MOV tedy je, aby

vysílání probíhalo na kanálech, které nejsou zpop latněny a jsou tedy dostupné

každému bez rozollu. ' ! ' Tento fakt pomohl hrám stát se nejsledovanější sportovní

událostí světa. 112

s vyu žitím internetu zaznamenaly velký úspěch hry v Naganu. Tamní

organizační výbor zříd il první olympijské webové stránky věnované hrám v

Naga nu113 , kde bylo možné sledovat informace a výsledky ze so utěží v reá lném

čase . Stránky zaznamenaly v době trvání her 646 mil. p ří stup ů z celého světa

během šestnácti dn ů 114 , což byl jasný internetový rekord ! " . Vedoucí pozici v

návštěvnosti drží do dnešní dohy hry v Sydney (2000), které zaznamenaly skrze

www.olympics .com více než 683 m i li on ů přístupů na ofíciální stránku her během

jejich trv ánl.! "

1lil Viz příloha Č . 17.
111 The International Olympic Commit tee - Organisation - Facts and Figures. The place ot TV
rights fees in Olympic revenue [online]. c2007, [cit. 2007-05-04]. Dostupné z:
<http://www.olympic.org/uk/organisation/facts/broadcasting/index uk.asp>; dále také
Payne , 2006 , s. 32
112 Payne , 2006, s. 33
113 T itulní webová stránka viz příloha Č . 18.
114 IBM. IBM Sets New Internet Records at 1998 Nagano Olympic Winter Games [online]. 1998
02-23, [cit. 2007-05-07]. Dostupné z:
<http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/2777.wss>
115 Na letních hrách v Atlantě to bylo 187 milion ů p řístupů .
116 The International Olympic Comm ittee. The Sydney 2000 Olympic Games [online]. [cit. 2007-05
01]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 249.pdf>
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7. Sponzoring v rámci olympijských her

7.1Olympijský sponzor ing

Během vývoje marketingových programů bylo postupně definová no 5

základních statutů , které mohou spolupracující subjekty vůčí MOV, NOV a OV

mít: 117

a) TOP sponsors - sponzoří v rámci tzv. The Olympic Programme. Tento

program probíhá pod správou MOV, který sponzorům garantuje

světovou exkluzivitu na reklamní práva spojená s olympijskými symboly

pro jejich produkty a služby. Zisk je přerozdělován mezi NOV,

organizační výbory a MOV .

Poměr přerozdělování zisků z TOP programů: 118

re c

NOCa

b) Partner - Partneři existují v rámci národního sponzorského programu ,

který provozují organizační výbory. Program garantuje partnerovi

reklamní práva s emblémem her pro jeho produktovou kategorii a titul

např. Partner of the X Olympic Games. Partne ři jsou podří zen í TOP

sponzor ům.!"

c) Sponsors - NOV, který řídí tento sponzorský program, garantuje

společnostem národní rek lamní práva s emblémy organizačního výboru

a titu l "Oficiální..." v jejich individuální kategorii produktů a služeb.

V hostuj ící zemi jsou sponzoři podřízeni TOP sponzorům a partnerům .

117 Preuss , 2004, s. 122
118 The International Olympie Committee . 2006 MarketingFact File [online]. c2006, [cit. 2007-05
16]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic .org/pdf/en report 344.pdf>
119 Stupp, 19961n Preuss, 2003, s. 122
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V zemi, která nen í hostitelskou, jsou tito sponzoři podřízeni pouze TOP

pa rtnerům .

d) Provider, supporter and supplier - tato kategorie vznikla pro oblast

dodavate l ů nezbytných produktů a poskytování podpory, která je pro OV

a NOV potřebná . Vztah dovoluje méně propagace než TOP nebo

partnerský program. Placeno je často hodnotou samotných produktů .

Jedná se o národn í program, který umožňuje limitované užívání

o lymp ijských emblémů pro dodávané produkty.

e) Licensees - jedná se o mezinárodní program , který dovoluje užití

olympijských emblémů na produkty (i maskoty), včetně jej ich prodej .

Tato kategorie licencí se týká pouze merchendisingu.

Velkou výhodou pro zainteresované firmy je navázání vztahu se zákazn íky.

Lidé jsou posedlí hrami a olympijské hry jsou tím, co udržuje toto propojení mezi

sponzory a jejich potenciálními/stálými zákazník y.

Olymp ijs ké hry dodávají všem produ ktům a službám to, co samotné výrobky

někdy obsahovat ani nemohou . Vice 'oresident pro marketing společnost i Coca-
./

Cola Scott McCune tvrdí: ll " • hry vytvářejí dojem, že náš nápoj není jen "tekutina",

ale je obdařena osvěžujícím duch em, který tam je právě díky olympijským hrám.

To je to, co dělá olympiáda za nás. Všechna ta zábava a vzrušení přidává naší

značce na image. Je to j eden z důvodů, který vede lidi k tomu, že si vyberou

právě náš produkt."

Dů lež itá podstata brandu olympijských her v rámci sponzoringu je obsaže na v

transferech jednotlivých dílčích hodnot olympijské značky, které se p řen áší skrze

komunikační mix na značky podporuiicl ." ?

Obecné marketingové výhody z olympijského sponzoringu tkví dle výzkumu

MOV hlavně v jednotnosti a univerzálnosti. Tyto dva základní přínosy vzešly

z obsáhlého výzkumu , který se soustřed i l p rávě na definování benefit ů pro

sponzora, kte ré díky spojení s hrami pro své záměry získá (viz tabulka Č . 1).

1WPayne, 2006, s. 102
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Ta/Julka č

Jednotno st

( s p ot řebitel e napne 11 státi"

se shodli na sadé hcdnot,

které hrv asocIuJ í)

Unl varz álnost

( zn ač ka o l'yTnpij sk~ict-1 her Je

p řístupn á pro mnoho

věkových skupin, bez rozdíl u

poh laví , nebo p řijmu)

Zdroj : výzkum MOV 1998/99

(\/ / 110 cly) Využitím oly mp ijsk ých hodn ot lze

získa t:

- jednotné poselstvi na p ř íč

celvrn sv étow rn trhem

:š i ro l;'~/ a jednotn ý .3pel n ap ř ič

rozclílnyn-t1 dernoqranc ~ ;Ý'nl l

seqrnenty

Sponzo ři olympijských her p ři cházejí s rozman itými produkty a službami , které

chtějí s hrami spojit , a proto se zaměřuj í někdy jen na některé výhody plynouc í

z market ingu olympijské značky. Např. nealkoholické produkty čerpají

z výjimečné chví le, soud ržnosti a multikulturního rozsahu (celebration , friendship ,

multi-cultural), poj išťovny pak zase z tradice, světovost i , důvěry a čestného

jednání (tradition & heritage, worldly, trustworthy , honourablej .!"

7.2Role hodnoty značky ve sponzoringu

V p řípadě hodnoty značky olympijských her se dá říci , že ve vztahu ke

sponzorům by mě l fungovat sponzoring nejlépe tak, aby se skrze hodnoty značky

spo nzorova né p řenesly právě na konečné produkty (a služby) společností

sponz orovaných. Pokud se tak děje , hovoříme o tzv. transferu hodnoty značky

(Brand Equi ty Transfer).

To, jak se hodno ta značky promítá do sponzoringu lze odvodit z tvrzení Scota

Smi the (Senio r Vice President pro globální sponzoring společnosti Visa

International) , který říká : .Ne sim cílem je hledat inovační způsoby, jak rozvinout

zužitkování našeho jmění, a j ak dát našim členským bankám z benefitů, které

sponzoring přináší, co nejvíce. Brand equity transfer je v tomto hledání velmi

12 1 Tamtéž
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podstatný. Hodnoty jako vůdcovství, důvěra , všudypřítomnost, dokona lost jsou

pak společné hodnoty olympijských her a Visy. ..122

Joe Carberry (Senio r Vice President korporátních vztahů Visa USA), který

pracuj e u Visy od roku 1986 a byl u toho, když společnost vstoupila do TOP

programu , mluví o těchto transferech hodnot značky jako o návratu investice do

sponzorství. Tvrzení dok ládá slovy: "Během focus groupů lidé mluví o naší

společnosti ve stejném duchu, j ako o olympiádě. Zmi/1uj í vůdcovství, schopnosti a

přijatelnost (pozn. ve společnosti) . To je pro nás důkaz návratnosti našich

investic".123

Pro vyjádření hodnoty značky olympijských her byla použita srovnávací

metoda, která se váže na atributy (aktiva x pasiva , viz. 3.2; atributy viz. 8.2) , což

vylučuje fina nčn í ukazatele, které se užívají spíše k vyjádřen í tržní hodnoty a

tržn ích předpokladů značky .

Srovnávací metoda: hodnota značky olympijských her a dalších

organ izací/značek (viz Tabu lka č . 2)124

122 The International Olympic Committee. The Impact ot O/ympic sponsors hip [online]. [cit. 2007
05-07 ]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 563.pdf>
123 Sa lon. Cl1ain saws, drugs and /esbians (O/ympic advertising deserves a go/d meda/ -- in
confusion) [onl ine]. 2007-09-3 0, [cit. 2007-05-05]. Dostupné z:
<http://archive.salon.com/business/col/shaliU2000/09/30/olympic adsli ndex.html>
12·1 Rines, Simon. Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe's Sponsorship Industry,
Business Opportunities and Best Praktice. International Marketing Reports Ltd [online]. Dec. 2000,
[cit. 2007-04-25]. Dostupné z: <http://www.imrpublications.com/SM/DBTS/samples.html>
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Tabulka Č. 2

Event
Pozitiva ekv ity Omezen í

Ale..
(aktiva) (pasi va)

passionate
single sport

Ale.. male-orientated
World Cup patriot ic

competitive
aggressive

nationalism

magical commercial

Disney fun Ale.. American

family profit-orientated

Iifesty le arrogantl aggress ive

Nike ambitious Ale .. showy

powerful materialism

honourable one-dimensional

Červený kříž (US) unse lfish Ale .. passive

peaceful quietlintroverted

competitive peaceful honourable

Olympiáda festive multi-sport dynamic

respectful multi-cultural patriotic

7.3 Případové studie

Spolupráce s Olympijským hnutím v rámci sponzoringu byla na počátku

uvedení TOP programu pro většinu firem velkou neznámou. Na druhou stranu

rozhodnuti , která byla učiněna právě při uvedení tohoto marketingového

programu ze strany firem a společností , se projevila jako významná konkurenčn í

výhoda pro danou společnost , potažmo značku . Sponzorováni olympijských her

se sta lo pro firmy také pří ležitosti pro vstup na nové světové trhy a dobrou

možností jak uvést nové, nebo inovované produkty.

Níže jsou uvedeny tři velmi dobré příklady společností , u kterých sponzori ng

(a transfer benefitů ze značky olymp ijských her) ovlivnil jejich úspěch na trhu.
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VISA

Společnost Visa125 byla jedna z prvních, která rozpoznala mož ný dopad

sponzoringu olympijských her. Snahou Visy bylo budovat a pozvednout svou

image u movitější ch zá kazn í k ů na trhu cestovniho ruchu, kde d louhodobě

dominovala konku renční společnost American Express. Visa vstoupila do TOP za

14,5 milionu USD . Jednalo se o cenu, která zahrnovala sponzorství na letní i

zimní hry v roce 1988 v Calgary. Když v roce 1987 spustila Visa olymp ijskou

marketingovou kampaň, patřilo společnosti t řetí místo na trhu. Během tří let ale

p ředstihla Visa American Express a stala se leaderem. Hry v Soulu (1988) pak

poskytly ideální výchozí pozicí pro vstup na trh asijský.126 Celkový globální prod ej

během prvních tří let olympijského partnerství narostl o 18%, oproti očekávaným

12%. Objem vydaných karet stoupl během spolupráce o 21%.127

Yo~~~ 0eeY
PARTNER

Tím , kdo vid ěl potenciál v olympijských hrách z reklamního hlediska , byla

reklamní agentura BBDO128, která Visu v roce 1985 zastupovala. Součástí byla i

agresivní reklamní kampaň , která obsahov ala slogan "And bring your Visa card,

because the Olympics donťt také American Exprese". Tato kampaň dosáhla

velkého úspěchu a zároveň rozhořela ostré reklamní soupeřen í mezi oběma

konkurenty po dobu několika následujících let.129

3M

Společnost 3M měla v komunikační strategii problém s tím, že zastřešova la

v té době více než 50 000 rů zných produktů širokého spektra. Portfolio se

pohybovalo od magnetických méd ií, stavební techniky až po drobné kancelářské

potřeby. Druhým problémem bylo 50 divizí s 85 000 zaměstnanc i , které bylo třeba

v rámci interní komunikace oslovit jednotně . To jsou d ůvody , proč tak é

neexistoval žádný sponzorský program; nepokryl by všechny různorodé pot řeby

125 The Visa Internat ional Service Association
126 Payne , 2006. s.85
ln Payne , 2006, s. 88
128 Batten , Barton, Durstine & Osborn
l ~ Payne , 2006, s. 85
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firmy. Volympijských hrách v id ěla spo lečnost způsob , kterým by zastřešila

veškerou svou komunikaci pod značkou 3M. Po jeho úspěšném aplikování došlo

ke zvýšen í povědomí o značce jako takové a prolomení (produktové) anonymity.

Podaři lo se mimo jiné najít skrze olympijské hry způ sob , jak j ednotně oslovit a

sjednotit zaměstnance napříč všemi divizemi. 130

Samsu ng

Velké zaváhání díky zdán livě přehnaným finančním nárokům ze strany MOV

během vyjedn ávání o sponzorství proběh lo u Motoroly. Ve chvíli, kdy se

vyjednávání ocitlo na mrtvém bodě , byla MOV oslovena společnost Samsung,

která dostala příležitost k vyjádření své nabídky k nákupu práv v rámci TOP

programu jako každý potenc iální sponzor. Po třech dnech vyjednávání došlo

k uzavření nové smlouvy a Motorola již neměla možnost do rozhodnutí MOV

zasáhnout. V roce 1997 byl podíl Samsungu na zahraničn ích trzích velmi malý ,

ale o šes t let pozděj i už sesad il Motorolu z vedoucí pozice leadera na trhu

s mob ilním i telefony . V době , kdy se upsal Samsung do TOP programu byl na 96.

pozici v hodnocení světových značek ; v roce 2004 už to bylo 21. místo. 131

.... OQO
WI'lElESS COl.l ~'U NICATIO 'i S EQUIPUENl PARTNER

l~ Payn e, 2006, s. 89
131 Tamtéž, s. 94
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8. Vním ání značky olympíjských her

Spotřebite lské výzkumy dávaj í lepší podklady pro pochopení názo rů a postojů

ve vnímání image olymp ijských her a Olympijského hnutí ve vztahu ke

sponzoringu. MOV iniciovalo během posledních let takovýchto výzkumů a studií

hned několik . 1 32

a) Global Broadcasting Research (říd i l Sport Marketing Surveys133) _

hloubko vá analýza se soustřed i la na komerční aktivity a individuální

sportovní pokrytí ve 21 zemích.

b) Games-Time Research - dvoutýdenní výzkum, provedený během her

v Sydney. Zahrnoval diváky, hosty z řad spolupracujících firem, atlety a

médi a.

c) Internet Interest Study ( řídil Harris Interactive) - zaměřen na

respond enty, kteří mě li zkušenost s olympiádou v Sydney a hodnocení

změn ve vnímání her v souvislosti s využitím internetu.

d) Youth Survey Study - sloužil k lepšímu porozumění postojů mladších

lidí na Olymp ijské hnutí. Studie probíhala přes internet.

e) Olympic Brand / Imaq~ Tracking - v roce 1998 proběh l průzkum , jehož

cílem bylo vyvinout strategii k lepší ochraně a budování olympij ské

značky a efektivnějšímu využití Olympijského hnutí. Výzkum byl

proveden opětovně v roce 2000.

8.1 Výzkumy MOV a jejich metod ologie

Následující údaje vychází zejména z rozsáhlého reportu, jenž je výstupem

výzkumu z let 1998/99 . Výzkum probíhal v době , kdy se zisky z vysílacích práv a

sponzoringu staly samozřejmostí a bylo třeba se lépe zaměřit na strukturu

marketingových programů a na větš í kontrolu nad řízen ím a zhodnocováním

olymp ijské značky (a marketingových programů) . Bylo potřeba ukázat firmám, že

hlavní p řínos je právě v její hodnotě .

132The International Olympic Committee. Acknowledgements [online]. c2001, [cit. 2007-05-01].
Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdUen report 256.pdf>
133 Nezávislá mezinárodní sportovní výzkumná organizace (SMS).
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Metodologie výzkumu IOC:134

Druh výzkumu Re spondenti a cíl

10 zemí (Francie , Recko, Senegal, Brazílie ,

USA, Japonsko, Německo , Indonésie , Rusko,

Kvalitativní spotřeb i telský výzkum Čína)

(období b řezen - duben 1998) - dvě foc us grou p z každé země ve věku 21-45

oblast výzkumu : sp řízněnost s olympiádou

11 zemí (Francie , Recko, Senegal, Brazílie,

USA , Japonsko, Německo , Indonésie , Rusko,

Kvalitativní spotřebitelskývýzkum Čína , Mexiko)

(období květen - červen 1998) - 5500 respondentů ve věku 16 - 49 let

oblast výzkumu : vnímání olympijských her

IOC (43)

Mezinárodní federace (7)

Interview (celkem 116) v rámci NOC (22)

příbuzných organízací Organizační výbory (15)

Atletické svazy (15)

USOC atleti (14)

TOP partneři (37)

Ostatní korporace (38)

Komerční partneři (ce lkem 131) , Tisková média (13)

formou interview TV média (34)

Opinion Leaders (9)

8.20lympijské atributy z pohledu konzumentů

Atributy značky olympijských her vyjadřují funkční a emocionální asocia ce,

které jsou se značkou spojené z pohledu konzumentů . Atributy mohou být

negativní i pozitivní a jejich relevance a opodstatnění se může lišit dle

segmentace dotazovaných , trhu a kulturních souvislost í. Tyto atributy tvo ř í

základní prvky pro formování identity značky. 1 35

134 Rines, Simon. Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe's Sponsorship lncustry,
Business Opportunities and Best Praktice. /nternationa/ Marketing Reports Ltd [online]. Dec. 2000,
~cit. 2007-04-25]. Dostupné z: <http://www.imrpublications.com/SM/DBTS/samples.html>
35 Venture Republic. Brand G/ossary [online]. c2002-2007, [cit. 2007-05-06]. Dostupné z:

<http://www.venturerepublic.com/resources/brand glossary.asp>
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V tomto výzkumu konzumenti uspořádal i atributy dle toho, jak blízko jim

s hrami asociuji a jak je každý z nich pro hry d ů ležitý .

Seznam použitých atributů ve výzkumu:

American , Arrogant, Being the best, Celebration Commercialised Determination,

Distant & Aloof, Dynamic, Equality, Heritage & tradition, Inspirational, Integrity,

Multi -cultural , Part icipation , Patriotic, Peaceful, Powerful, Pure, Selfish, Showy, A

chance to escape, Dignified , Eternal , Exclusive, Exploitative, Fair Competition,

Festive , Friendship , Globa l, Honourab le, Modern , Political, Respectful , Self

centred, Striving, Trustworthy, Unbiased, Unity a Worldly .

Tyto atrib uty jsou znázorněny na dvou osách , které znamenají d ů ležitost

(importace) a ztotožnění (associate) tak, jak je vnímali respondenti během

dotazování.

Graf Č. 1 zobrazuje atributy, které mají nejnižší míru asociací, naopak graf Č . 2

ukazuje atributy, které mají míru ztotožnění s hrami a asociace vysoké, což je

vidět na hodnotící škále .
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Zdroj: IOC136

Graf č. 2:
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Výsledky průzkumu ukazují , že atributy, které spotřebite lé považuji za nejvíce

relevantní ke značce olympijských her, jsou vysoce emocionální a aspiračního

charakteru.

Z atr i b utů , které dosáhly skóre 7 a více, vyplynulo konečné zobecnění , které

popisuje to, co je pro dnešní vnímání her podstatné a co je charakterizuje .

V dolních tabulk ách jsou z atr i b utů vyvozeny dva závěry , důležité pro hodnotu

značky olympi jských her (viz. závěr) .

1) (, Rines, Simon. Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe's Sponsorship Industry,
Business Opportunities and Best Praktice. International Marketing Reports Ltd [online]. Dec. 2000,
[cit. 2007-04-25]. Dostupné z: <ll ttp:l/www. imrpublications.com/SMIDBTS/samples.html>

47



Závěr

• -~ t v I °t I ' , f." " Ia) ::,pChremleu oe ,I,IíOVane alrwu lv

Friendstup Curr .peutinn .f:,.. peaceful and

Skó re nad 7.8 hilu lti-cultural ~3 tri\/ i n g řesuve torurn for

(Irn portantt.t,s sociate) Festive F'e::K eful [
r

cultural exchanqe
I-

,

Fair' C, lobal and fair-play

h 'l '~ ' ," ',.-, iřr~, h ii"'JI'i ,"l'o f i n ," 'li <:J n6 <:J i rd-" ,f " ,' ,
I_' ,' \_ ' , _, _, l l C' I_' I LG I ' _iC0 11 11.J 'l.-f I IG l:'l llll.J '_Jl \'

Honourable Heritaqe Ci
I': ":'

Unitji tradition

Dil]nified E:ei n l~l the

Sk ó r e nad 7.0 Povverful I best ldeals oř equalltji ,

(lmp urt ant/Associate) \'"',ior-Icl l'y' D':/n a ľn i c ~I ', tradltion,
,/

DeterTnination Respectful honour and

Trustworthv Patriotic excellence

Inspirational Equality

Celebration

Bylo by zajímavé znát dopad , jaký měla na výzkum úplatkářská aféra kolem

Salt Lake City , která mohla ovlivnit zejména tyto asociace: Fair competition,

Honourable and Integrity, Pure a Trustworthy. ?"

8.3 Posit ion ing značky olympijských her vzhledem ke sp onzor ingu

Výzkum z roku 1998 se zabýval také positiongem značky . Tedy vyj ád řením

toho, jaké mají hry postavení v myslích p říjemců a s č ím jsou spojovány, což jsou

d ůležité argumenty pro spon zorské partnery.

" Výsledkem výzkumu je soubor čtyř pozic značky, se kterými mohou

spolupracující společnostispojit své vlastní značky. 138

137 Rines, Simon. Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe's Sponsorship /ndustry,
Business Opportunities and Best Praktice . International Marketing Reports Ltd [online]. Dec. 2000,
\cit. 2007-04-2 5]. Dostupné z: <http://www .imrpublications.com/SM/DBTS/samples.html>
38 Preuss, 2004, s. 8
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K tomu , aby moh l být position ing určen , dávají podklad emočn í hodnoty, ze

kterých tyto 4 pozice, vzešlé z výzkumu, vycházejí (viz. schéma).' :"

HOPE

Hope
F'eacuful

Hormony (Unity')
Equality

f\llutu al Respect

DREAMS
INSPIRATION

I I
Drearn :=;

Inspiration
Be i n ~l Best

Stri 'v'in~l

Deterr nination

FRIENDSHIP
FAIR PLAV

11
Fnendslup
Falľ Play

Honorab le
Trustwort hy

1\,'lutual Respect

JOY IN EFFORT

II
...Ioy

Participation
Personal best

Striving
Deterrrunanon

'-----------~ - - - - - - - - _.--/'---""',"""--

D íl čí emočn i hodnoty

4 positioningové pozice :

a) Naděje (Hope) - Olympijské hry poskytují naději pro lepší svět díky sportovní

soutěživosti (pro všechny bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace), která je

příkladem humanity.

b) Sn y a inspirace (Oreams and inspiration) - Olympijské hry poskytují inspiraci

k dosažení osobních snů skrze ztělesnění úsilí, rozhodnosti a obětování se

pro vlastní cíl. Vnitřní pose lství vyzdvihuje trvalý vliv olympijských her na

dosažení skutečné humánnosti.

c) Partnerství a fair play (Friendship and fair plav) - Olympionici dávají jasné

příklady, jak humanita překonává politické, ekonomické, náboženské a rasové

předsudky skrze hodnoty, které jsou podstatou sportu.

d) Radost a potěšení z výkonu (Joy in effort) - Olympionici oslavují radost

z výkonu skrze sportovní soupeření, které j e ale vždy intenzivní, přátelské a

spravedlivé.

139 Preuss, Holger. The O/ympic Brand and O/ympic Sponsorship [online]. 2004-08-07, [cit. 2007
05-02]. Dostupn é z:
<http://www.sport.uni-mainz.de/Olympia/downloadsrrhess Preuss Sponsor.pdf>
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8.4 Vliv komercializace na vnímání značky olympijských her

Na vnímání olympijské značky a její přijetí u spotřebitelů se podílí také tzv.

komercializace her, která na jednu stranu dala možnost, aby se hry rozvijely, ale

na druhou stranu budi různé spekulace o parazitování světových značek na

sportu. Z hlediska organizačního bylo třeba vybalancovat poměr hry vs. jejich

komerční využití tak , aby nedošlo k poškození značky .

Z provedeného výzkumu, který se zaměřova l na názor veřejnosti

k začleňován í sponzorů do olympijských her, vyplynulo:

75% dotazovaných je nakloněno a vítá komerčn í propojení her, pokud to

pomá há zachovat olympiádu.

76% by podporovalo olympijské sponzory, co prokážou, že jejich výdaje

pomohou olymp iádě .

79% souh lasí, že olympijští sponzoři mají propojit své reklamy a promotion

s olympijskými ideá ly.

8.5 "Konkurence"

Níže uvedená konkurenční analýza porovnává olympijské hry s ostatními

organizacemi, přestože se nejedn á o konkurenci přímou . Olympijské hry se

umíst ily nejvýše společně s Červeným k řížem a Unicefem. Dotazovaným byla

pokládána otázka: "Jak vysoce si vážíte následující organizace - události?" (O =
vůbec nevážím , 10 = maximá lně vážím)

Závěr z výzkumu:140

Organizace Průměrné celkové skóre 1 41

Olympijské hry 8,2

Cervený kří ž 8,2

UNICEF 8,2

World Cup 7,2

Disney 6,1

Nike 5,9

140 Rines , Simon. Driving Business Through Sport: An Analysis of Europe's Sponsorship Industry,
Business Opportunities and Best Praktice. /nternationa/ Marketing Reports Ltd [online]. Dec. 2000,
\cit. 2007-04-25]. Dostupné z: <http://www.imrpublications.com/SM/DBTS/samples.html>
4 1 Nejvyšší č ís l o =nejvyšší kladný význam a opačně .
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Dle dalších výzkumů znalosti značky na tom nebyly olympijské hry také vůbec

špatně . Olympijské kruhy se ve výzkumu ukázaly jako nejrozpoznatelnějším

symbo lem na světě. Dotazování se zú častn i lo 10 000 lidí v osmi zemích na všech

pěti kontinentech . Zjištěn ím bylo, že p řes 90% dotazovaných (v Japonsku

dokonce 99%) rozpoznalo symbol olympijských kruhů . Následovaly např. Shell

88%; McDonalďs 88%, Mercedes 74%, \/'NVF 28%.
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9. Identita značky olympijských her

Podsta ta základní identity olympijské značky je dle mého názoru vyjád řena

v olympismu samotném tak, jak ho definuje Olympijská charta: O/ympism is a

phi/osop hy of /ife, exa lting and combining in a ba/anced who/e the qua/ities of

body, will and mind. Blending sport with cu/ture and education, Olympism seeks

to crea te a way of life based on the joy found in effort, the educational va/ue of

good exa mp le and respect for universal fundamental ethical princip/es.,,142

Nap l ň uje to zároveň i funkci nadčasové esence značky, kterou základní identi ta

p ředstavuje . l '' "

Vymezov at základní identitu pouze několika zástupnými pojmy by bylo

vzhledem k nutným souvislostem omezující a velmi kategorické tvrzení.

Instítuci onalizování olympismu probíhá skrze Olympijské hnutí, což dovoluje

vyjád řit ide ntitu ve vztahu "značka jako organizace", který je součástí perspektivy

identity značky jako celku. Můžeme díky tomu zohlednit globální rozměr. Vhodn é

je také vyjád ření "značka jako symbol", protože právě symboly jsou úzce spjaty

s olympijskýmí hodnotamí a také je reprezentují.

Rozš ířená identita by naopak měla představovat aktivní přístup a konání

všech díl čích orgánů v rámci Olympijského hnutí, skrze které probíhá nap lnění

cí lů olympismu (včetně š ířen í olympijských hodnot). Jedná se o proměnlivé

č i n nost i, kte ré respektují základní identitu (viz. kapitola 3). V rámci rozšířené

identity probíhaj í také veškeré marketingové aktivity, které jsou ve vztahu

k ide n t itě značky, nebo se v ní promítá její část (atributy značky , hodnota

značky ... ).

142 The International Olympic Committee. Olympic Charter [online]. c2004, [cit. 2007-05-02].
Dostupné z: <http://multimedia.olympic.orq/pdf/en report 122.pdf>
143

Aaker, 2003, s. 73
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10.Kampaň Celebrate Humanity (2000 - 2004)

Jako příklad reakce na předchozí výzkumy z let 1998/99 a na potřebu posílit

image značky olympijských her jsou zde uvedeny případové studie kampaní

s názvem Celebrate Humanity, které se staly významným mezníkem

v komunikaci značky. Bylo to poprvé, co MOV spustil globální propagační

kampa ň , jejíž cílem bylo propagovat podstatu hodnot olympijských her.' :"

" The campaign is design ed to communicate the extraordinary and inspiring

values embodied within the Olympic Games and rejoices in the real stories of

perseverance, goodn ess and honour demonstrated by athletes.,,145

IOC

10.1 Celebrate Humanity (Sydney 2000)

Vítězem výběrového řízení na reklamní agenturu, která by se zhostila

kampaně, se stala agentura TBWNChiat Day. Z jejich kreativního oddělení

vzešel také název a slogan celé kampaně : Celebrate Humanity. Kombinace

těchto dvou slov (Celebrate, Humanity) byla vybrána z přib ližně padesáti slov, ze

kterých se při vymýšlení názvu vycházelo, a které byly svým významem a

asociacemi k hrám nejbll že.!"

Spuštění kampaně bylo načasováno na leden 2000. Zároveň však bylo

očekávání z kampaně někdy spojováno s úplatká řs kou aférou (viz. kapitola 4),

protože rozhodnutí MOV o vytvo řen í kampa ně p řiš lo v průběhu vyšetřován í.

Vznikal tedy dojem , že kampaň je součástí širší strategie, která má MOV před

veřejností očistit a vylepšit mu image. Po spuště ní kampaně si ale média

postupně zača la uvědomovat , že kampaň má s krizí pramálo společného a že

dokonce ani jeden spot nezm iňuje MOV. 147

144 The International Olympic Committee. O/ympic Games and The Sydney2000 Brand [online].
~cit. 2007-05-01]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 252.pdf>
45 The International Olympic Comm ittee. G/oba/ promotiona/ campaign ce/ebrates O/ympic va/ues

in lead up to 2002 SaJt Lake Winter Games [online]. 2001-07-09, [cit. 2007-04-25]. Dostupné z:
<http://www.moscow2 001.olympic.org/en/session/communigu es/archives13.html>
146

Payne, 2006, s. 118
147 Tamtéž, s. 119
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10.1.1 Média a financováni

Základem komun ikace byly televizní spoty, které prezentovaly p říběhy

sportovců a sportovkyň v jejich mezních výkonech během her (i v jiných

situacích), které vyjad řuj í zosob něn í samotné podstaty her skrze zobrazení

lidských li m i tů a vůle . Ve spotech je vyzdviženo že, olympijské hry jsou oslavou

všech atributů , spojené se sílou, charakterem osobností a radosti z dosaženého

výkonu . V kampani se tedy odrážejí všechny podstatné positioningové pilí ře

značky olympijských her (viz kapitol a 8.2).

Prezentace v méd iích byla velmi masivní a zakládala se zejména na podpo ře

veřejných méd ií a na barterových dohodách s olympijskými marketingovým i

partnery. Z tohoto d ůvodu nemusel být vyčleněn žádný rozpo čet' :" na média, což

byl i jeden z cílových bodů strategie této kampaně .

Jen v Austrál ii poskyt li mediální partne ři mediální prostor v hodnotě více než

10 m i l i on ů USD . Americká CNN vysílala spoty po dobu osmi měsíců ve frekvenci

30x denně , což znamenalo přib ližně 6500 opakování. Rádiové spoty se vyskytly

na 203 stan icích v rámci 25 trh ů ve Spojených státech (celkem cca 11 000

spot ů j . !" T iskové vizuály kampaně vycházely ve třiceti novinách a magazínech ,

včetně těch nejvýznamnějších jako je TIME, Fortune nebo Nationa l

Geoqraph ic."" Kampaň byla také dostupná na www.olympic.org.

10.1.1 Celebrate Humanity (Salt Lake City 2002)

Koncept kampaně byl v roce 2002 opakován na hrách v Salt Lake City, pro

které bylo p řipraveno i zimní zpracování. Spuštěn í kampaně bylo načasováno

na zá ří 2001 .151

148 Netýkalo se financi , které bylo nutné vynaložit na výzkum, kreativní vývoj a produkci.
149 The Internation al Olympic Commi ttee. Olympic Games and The Sydney 2000 Brand [online].
~ci t. 2007-05-01]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 252.pdf>
50 The International Olympic Committee. IOC to 'Celebrate Humanity' in /ts Olympic 2000

Promo tiona l Program [online]. 200-01-19, [cit. 2005-05-07]. Dostupné z:
<http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=lwww/story/01-1 9
200010001118680&EDATE=>
151 The International Olympic Comm ittee. The Salt Lake City 2002 experience [online]. [cit. 2007-
05-02]. Dostupné z: <hltp:llmultimedia.olympic.org/pdflen report 560.pdf>
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Zá klad zimní kampaně tvo řilo osm televizních spotů , čtyři rádiové a čtyři

tiskové vizu ály .152

Televizní tém atické spoty:

a) Bobsled (:30 a :20 sekund) - První jamajský bobový tým a jejich radost

z účasti na hrách. ("joy in effort").

b) The Hermann ator (:30 a :20 sekund) - Ošklivě vypadající pád Hermanna

Maiera v kontrastu jeho pozdějšího vítězství na zimních hrách v Naganu .

Spot vyzdvihuje hold lidskému odhodlání.

c) Ski Jump (:30 a :20 sekund) - Příklad toho, čeho všeho člověk dosáhne,

pokud je k tomu opravdu odhodlán.

d) Opponent (:45 a :30 seku nd) - Vyjad řuje podstatu a altruisticko u ese nci

sportovního chován í.

e) G iant (:60 sekund) - Implikuje heroické výkony v soutěžení proti

zákonům přírody .

f) I am an Olymp ian (:45 a :30 sekund) - Hodnoty olympijských her jsou

přenositelnéna každého.

g) Citius, Altiu s, Fortiu s (:30 a :20 sekund) - Hry jsou o zkoušce náročnosti

a dosahování limitů .

h) Smile (:60 sekund) - Sest říh a né záznamy z her ze Sydney,

připomínající , že olympijské hry jsou víc než jen o sportu .

Pro anglicky namluvené spoty propůjč il svůj hlas herec Robin W illiams.

Původně byly spoty namluveny ve třech jazycích a pozd ěji p řeloženy do dalších

t řin ácti . 1 5 3

10.2 Clebrate Humanity (Athény 2004)

Druhou vlnu kampaně (od roku 2004) již nerealizovala agentura TBWA/Chiat

Day , ale reklamní agentura Saatchi & Saatchi , pro kterou to byla zároveň prv ní

152 Tento výčet spotů uvádí The 2002 Olympic Winter Promotional Campaign Fact Sheet:
The International Olympic Comm ittee. lOG to 'Gelebrate Humanity' in ns Olympic 2000
Promo tiona l Program [online]. 200-01-19, [cit. 2005-05-07]. Dostupné z:
<http://www .prnewswire.com/cgi-bin/stories.p l?ACCT=104&STORY=/www/story/01-19
200010001118680&EDATE=>
153 The International Olympic Committee. Olympism in Action, chapter six [online]. [cit. 2007-04-
26]. Dostupné z: <http://multimedia.olympic .org/pdf/en report 971.pdf>

55



spolupráce s Olympijským hnutím. Kampaň se v tomto případě vázala na letní

olympíjské hry v Athénách (2004).

Původní slogan Celebrate Humanity byl zachován dle návrhu agentury TBWA,

ale Saatchi ho prezentoval psacím fontem s kurzívou 154, což mělo evokovat větší

osobní sblížení. Motivem kampaně bylo také to, že hry se vracejí na místo , kde

hry vznikly - do Athén .

Poselství kampaně je , že olympijské ideály jsou všude a všichni je sdílíme, a

že toto poselství je díky hrám universálním sdě lením pro všechny lidi bez rozdí lu.

Vyu žití a rozvrstvení médií bylo velmi podobné jako při první kampani v roce

2000 . Intenzita a pokrytí však bylo v jednotlivých médiích navýšeno .

Televizní spoty:

Pro všech pět spotů , které byly vysílány před a během her v Athénách , bylo

vybráno pět výjimečných osobností, které sami vyjadřují obdiv k hrám a

k ušlechtilým lidským vlastnostem . Celebrate Humanity zosobňuje lidské emoce,

aspirace a připomíná nám, že my všichni se můžeme najít v odkazu olympijských

her . Tito "m l uvč í značky" nás vyzývají , abychom se všichni přip ojili k os lavě

humánnosti skrze olympijské hry. Tod Seisser, kreativní řed itel Saatchi & Saatchi

v New Yorku říká: " Účel spotů je propagovat ducha olympijských her. Spot je

v tomto případě médium, ale nemusí být nezbytně poselstvím. " 155

Spoty začínají záběrem na olympijské kruhy na bílém pozadí, který přechází

v koláž filmových záběrů z her, podkreslených hudbou a komentářem. Spot končí

opět olympijskými kruhy , doplněné o odkaz www.olympic.org. Každý spot má své

tématické pojmenování a byl v základu namluven do šesti jazyků . Lokalizace

v jiných zemích probíhala díky dalším překlad ům a titulkování.

154 Viz. příloha 19 (srovnání obou log).
155 McMains, Andrew . Saatchis Ads Dissecl Olympic Spiril [online). 2004-05-10, [cit. 2007-05-07).

Dostupné z: <hltp:llwww.saalchikevin.com/download/pdf/2014 AdWeek Olympic Spirit.pdf>
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Témata a texty základních spotů :

a) Heart: Andrea Bocceli

If you could have the arms of Hercules.

Legs as swift as the wind.

If you cou/d /eap shou/der-high above the rim.

Have the kick of a doplhin.

The reflex of a cat.

If you cou/d have all this, you wou/d have lhe body,

you would have the tools.

But you will not have greatness.

Until you understand that the strongest musele

is the heert.

To me, thaťs the soul of the O/ympie Games.

b) Strenght: Christopher Reeve

Funny, isn 'I it.

An ath/ete aspires 10 be lhe best

his or her country has to offer.

And ends up representing the best

humanity has to offer.

Thaťs lhe strenght / find in the Olympic Games.
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c) Play: Avr il Lavigne

ft doesn 't matter where you came from.

Who your fami/y is.

What you wear.

Or how good you are at math.

AI/ that matters is that you give it

everything you 've got.

To me, thaťs why the Olympic Games rock.

d) 8rief Moment: Kofi Anan

I~
ilO" " N" .~

U<I '~I ' .t' I' '' '

The greatest moment of the race is

not touching of the wal/.

Or when one swimmer begins to pull ahead of the pack.

The greatest moment takes place befare the

pistol even fires.

When, for a brief fime, no nation is greater ar smaller,

stronger ar weaker than any other.

For me, that is Olympic moment.
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e) Adversaries and Equals : Nelson Mandela

For seventeen days , they are roommates.

For seventeen days , they are sou/mates.

And for twenty-two seconds, they are competitors.

Seventeen days as equa/s . Twenty-two seconds as adversaries.

What a wonderfu/ wor/d that wou/d be.

Thaťs the hope / see in the O/ympic Games.

Vedle hlavních spotů byly vytvořeny i další s jinými slavnými osobnostmi tak ,

aby měly co největší pozitivní dopad právě v zemi, kde budou vysílány.156

a) Francie, Maroko a Alžírsko - herec Omar Sharif

b) Německo - tenistka Steffi Graf

c) Malajsie - zpěvá k Siri Nurhaliza

d) Rusko - dirigent Valeri Gerg ieva

e) Brazilská verze Celebrat Humanity vznikla za podpory národního

volejbalového týmu , který reprezentoval Giovane Gavio .

f) Jižní Korea - muzikant Youngpil Cho

g) U společnosti NBC ve Spojených státech byla pro kampaň vybrána

herečka Maura Tierney.

Vedle televizních spotů byla spuštěna i tisková karnpa ň . l '"

156 The International Olympic Committee. Athens 2004 - Celebrate Humanity2004 [online]. [cit.
2007-05-05]. Dostupn é z: <http://multimedia.olympic.org/pdf/en report 902.pdf>
157 Tiskové vizuály kampaně viz p řílohy Č . 20
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10.2.1 Cíle kampaně

a) Zvýšit povědomí o olympij ských hrách a myšlence olympismu za užití atributů ,

které děl ají hry jedinečné .

b) Demonstrovat moc olympijských her skrze největší sportovní a kulturní festival

planety.

c) Vyvolat vzrušení a zájem ve řej nost i , čimž se zvýší počet těch , kteří budou

sledovat hry v médiích. Vzbudit iniciativu u olympijských mediálních partnerů

k šíření této kampaně v marketingových programech.

d) Poskytnout pozitivní , jednotně působ íc í pozadí pro marketingové programy

partnerů MOV.

e) Vytvořit flexibi lní kampaň , kterou mohou média, NOV i organizační výbory

využít jako platformu pro vyvíjení svých vlastních lokálních marketingových

aktivit.

Vedlejš í benefity z kampaně pro Olympijské hnutí a partnery:

a) Celebrate Humanity může zvýšit veřej ný zájem o olympijské hry, jednotlivé

týmy a atlety a spojit tak sportovní a vzdě l ávací programy.

b) Spoty Celebrate Humanity mohou být využity k maximalizaci pokryti her

v médiích a ke vzájemné propagaci s médii a marketingovými partnery.

c) Kampaň může být zač leněna do prezentací, pros lovů a marketingových

iniciativ , což může vést k lepšímu vysvětl ení a komunikování olympijských

ideá l ů.

Benefity z kampaně pro marketingové partnery: 158

a) Kampaň může být začleněna do partnerských iniciativ, kde může dojít

k posílení asociací s olympijskými hodnotami a jejich přenos v rámci

marketingového programu na partnera.

b) Kampaň může být použita v interní komunikaci partnerských firem k posílení

loajality zaměstnanců a budování povědom í značky ve spojitosti

s olympijskými hrami. Taktéž může být kampaň využita v korporátních

materiálech daného partnera .

158 The International Olympic Committee. Celebrate Humanity 2004 [online]. [cit. 2007-05-06].
Dostupné z: http ://multimedia.olympic.org/pdflen report 808.pdf
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c) Vysílání kampaně v těsné blízkosti partnerova placeného spotu může zvýšit

partnerovy asociace s olympijskými hrami.

Koncept kampaně se po svém osvědčen í aplikoval od roku 2000 na každých

hrách, včetně těch nastávajících v Pekingu v roce 2008.
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11. Závěr

v ývoj marketingu olymp ijských her byl výrazně ovlivněn médii, a to nejen jejich

technickým vývojem, ale zejména možnosti prodeje televizních práv159, které se

staly d ůležitým fi n ančním zdrojem pro rozvoj Olympijského hnuti.

Velkých změn doznaly hry s prvními marketingovými programy (TOP), díky

kterým došlo k ná růstu komerčního využití her, ačkoliv samotné podmínky

v místě konán í her (olympijský stadion, dresy sportovců ... ) se řídí zásadou

neprezentovat žádná komerční sdě le ní v jejich blízkosti. Vedle příjmů z prodeje

vysílacích práv se tak stal sponzoring d ů lež i tým fi nančním zdrojem Olympijského

hnut í. Mnoho velkých firem začalo postu pně těžit z hodnot olympijské značky ,

které se skrze tuto spolupráci p řenášely i na ně a jejich produkty/služby. Dle

výzkumu tomu napomáhají hlavně dva d ůlež it é prvky v komunikaci partnerova

sdě len í vedle olympijských her: jednotnost (asociace her u příjemců jsou

jednotné) a univerzálnost (přijetí sděle ní se u veřejnosti příliš neomezuje

geograficky ani demograficky)

Od roku 1984 bylo zavedeno členěn í marketingového partnerství, které

olymp ijský marketing nejen zefektivnilo, ale také mu vymezilo jasná pravidla.

Jednotlivé aspekty zn ačky (hodnota, positioning,...) vycházejí p řevážně

z emočn í ch zá k l ad ů . Díky výzkumům iniciovaných MOV bylo možné jednotlivé

emočn í složky určit a získat tak východiska pro stanovení hodnoty značky a

position ingu (Hope , Dreams and Inspiration, Friendship and Fair play, Joy in

effort), kte ré se pozd ěj i promítly také do kampaně Celebrate Humanity.

Na rozdíl od hodnoty značky a positioningu vychází základní identita značky

her z neměnných esencí značky (pozn. emoce jsou proměnlivé a ovlivnitelné),

které lze hledat v pojetí olympismu ( neměn né principy). Vztahovat základ ní

identitu značky olympijských na něko li k jednoslovných zástupných pojmů , jak

tomu často bývá u jiných značek , je omezující a v některých výkladech značku

159 Viz pří loha č . 21.
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příliš determinuje. Rozšířená identita je potom ta část značky , které reaguje na

aktuá lní stav a její změny by neměly základní identitu značky her ovlivnit. Příliš

kategorické teoretické členění perspektiv identity značky nedovoluje použít

všechny způsoby jejího vyjádření. Pokud tak chceme učinit , je třeba je stanovit

na zák ladě d ůkladného výzkumu .

Vyjádření značky olympijských her v čistě produktovém pojetí (kterému je

teoretická část blízká), vyžaduje dle mého názoru doplňující kontext vztahu

k druhém u subjektu; nap ř . vztah značka vs. vysílací práva, využití značky her

v marketingovém programu za daných podmínek, značka her vs. kategorie

sponzorovaných produktů apod. Můžeme pak lépe stanovit jednotlivé složky

přenosu hodnoty značky (Srand Equity Transfer) a také i změřit efektivitu.

Pří lišná konkrétnost teoretických předpok lad ů vztahujících se na hmotný

produkt ( např. nápoj, automobil. .. ), byl jeden z důvodů , proč jsem musel ustoupit

od jejich použití. Aplikování je příl iš komplikované a vyžaduje primární výzkumná

data, která někdy nejsou pravděpodobně ani k dispozici.

Přístup ke značce olympijských her doznal za posledních 25 let velkých změn

díky zdokonalení marketingové strategie, která byla zaměřena i na komunikaci

benefitů ze vzájemné spolupráce směrem k partnerům . Aby tento vztah mohl

efekt i vně fungovat, bylo třeba také reagovat na samotné vnímání značky u

veřejnosti. Na základě výzkumů z let 1998 a 1999 proto vznikla kampaň

Celebrate Humanity, která měla za úkol komunikovat hodnoty obsažené v

olymp ijských hrách jak směrem k veřejnosti , tak i ke sponzorům , kterým tato

kampaň poskytla dalš í možnosti v jejich vlastní komunikačn í strategii. Toto lze

chápat jako významný krok ve smyslu řízení značky olympijských her a její

extenze.
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12. English Summary:

Purpose of the bache lor work is to describe Olympic Games as a brand in

commercial concept. Theoretical part explains the basic terms (Brand, Brand

Equity, Brand Identity, Sponsoring), which are applied in this work. Chapters 4

and 6 are necessery to understand history and the media background of

Olymp ic Brand evolu tion.

The ma in part of my work analyses each piece of the Olympic Brand in

realition with general conception of the brand. Interpretations are based on

Olympic marketi ng research data obtained during 1998-1999. Results

describe particular components of the Olympic Brand in relation with brand

attributes and other research data.

The last chapter dea ls with impact of the Olympic brand stategy, demonstrated

on Celebrate Humanity campaign .
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