
Příloha č. 1 – Televizní a online reklama 

Ukázka jednotlivých střihů v reklamě 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Příloha č. 2 – Reklama – Product placement 

Ukázka product placementu v online seriálu Lajna 

 

Zdroj: Televize Seznam 
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Příloha č. 3 – Podpora prodeje  

Ukázka spotřebitelské soutěže na facebookovém profilu Sazkabet 

 

Zdroj: Facebook 

  



Ukázka webové stránky k akci Maraton sázek  

 

Zdroj: webová stránka Sazkabet  



 

Příloha č. 4 – Online komunikace (bannerová reklama) 

Ukázka jednoho z typů využívaných celostránkových brandingů 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

Medium rectangle o rozměrech 300 x 250 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 



Dynamický Wide Skyscraper s online kurzovou nabídkou vedenou přímo do tiketu. 

Rozměry 160 x 600 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

Leaderboard o rozměrech 728 x 90 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

  



Příloha č. 5 – Online komunikace (E-mail marketing) 

Ukázka bonusového e-mailu  

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

  



Ukázka informačního e-mailu 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

  



Ukázka doregistračního e-mailu 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

  



Příloha č. 6 – Online komunikace (webová prezentace) 

Ukázka úvodní webové stránky Sazkabetu 

 

Zdroj: webová stránka Sazkabet 

  



Příloha č. 7 – Online komunikace (sociální sítě) 

Ukázka brandové komunikace na sociální síti Facebook 

 

Zdroj: Facebook 

  



Banner zaměřený na výkon pro sociální síť Facebook 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

  



Ukázka komunikace na sociální síti Instagram 

 

Zdroj: Instagram 

  



Příloha č. 8 – Influencer marketing 

Spolupráce s Šárkou Pekovou – publikovaný příspěvek  

 

Zdroj: Instagram 

Spolupráce s Lukášem Prážou – publikovaný příspěvek 

 

Zdroj: Instagram 

  



Spolupráce s Dominikem Luksem – publikovaný příspěvek 

 

Zdroj: Instagram 

 

  



Příloha č. 9 – Přepis rozhovorů 

Rozhovor s brand manažerem společnosti Sazkabet 

Obecné informace 

Sazkabet spadá pod akciovou společnost Sazka. Jakým procentem se v současné době 

podílí na tržbách společnosti?  

Nyní je podíl spíše marginální, stále se však zvedá. Hodně to závisí na množství velkých 

sportovních akcí, které se během roku konají.  

Který marketingový nástroj je v současnosti tím nejdražším?  

Největší výdaje v současné době putují do online reklamy a televize.  

Sazkabet v současné době umožňuje jen online sázení. Neplánuje se i možnost offline 

sázení, když má Sazka obrovskou retailovou síť?  

Retail jsme provozovali dříve, ale teď už sázení na pobočkách neplánujeme. 

Z jakého důvodu se k sázení na pobočkách už nechcete vracet? 

Jde o to, že 95 % sázek se přesunulo na internet, který zákazníkovi přináší mnohem větší 

komfort než sázení na pobočkách. Navíc si může navíc vsadit odkudkoliv, což je velká 

výhoda online sázení. Zároveň pobočky v dnešní době nabízí jen předzápasové sázky a 

live si na nich nevsadíte, což je velkým nedostatkem. Z těchto důvodů pro nás v tuto chvíli 

znovuotevření poboček není téma.  

Jaké jsou nejsázenější sporty/sportovní akce během roku?  

Většinou velké sportovní eventy jako je EURO, MS v hokeji. Zajímavé jsou i olympijské 

hry, avšak primárně jen ty zimní, během kterých se koná hokejový turnaj. U letních 

olympijských her jsou naopak relativně oblíbené individuální sporty.  

Jak byste definoval cílovou skupinu zákazníků?  

Do naší cílové skupiny se řadí muži ve věku 25-55 let se zájmem o sázení a sport.  

Konkurence 

Jak se v posledních letech vyvíjí pozice Sazkabetu na trhu sázkových kanceláří a jaká 

pozice (% na trhu) je cílem do budoucna?  

Sazkabet má v současné době cca 3% podíl na trhu, což není nikterak závratné číslo, 

avšak ročně rosteme více dynamicky než samotný trh kurzového sázení.  

Kde má Fortuna a Tipsport oproti Sazkabetu nejvíce navrch? Co zákazníci u těchto firem 

nejvíce oceňují, a naopak u Sazkabetu nejvíce postrádají? 

Největší výhodou je samozřejmě to, že jsou daleko déle na trhu a zákazníci fungují na 

základě návyků. Měnit a zkoušet další společnost preferuje dle výzkumů 1/3 zákazníků. 



Hodně zde hrají roli i celkové marketingové výdaje, a to především na sponzoring. 

Fortuna i Tipsport vynakládají na sponzoring velké množství peněz, což jim umožňuje být 

vidět na velmi atraktivních místech. My jakožto Sazkabet máme některé unikátní 

produktové výhody, nejsou ale na tolik silné, aby donutili k zásadním změnám na trhu.  

Když jste zmínil ty unikátní výhody. O jaké se konkrétně jedná? 

Řadí se sem plošné navyšování výher u tiketů s více zápasy, což je asi nejoblíbenější 

benefit, který zákazníkům nabízíme. Dále je to možnost kombinovat live sázky a 

předzápasové sázky na jednom tiketu či celkově široká nabídka sázkových příležitostí 

Reklama 

Využíváte televizní reklamu? Na jaké kanály ji umísťujete? 

Ano. Televizní reklama je pro nás velmi důležitým marketingových nástrojem. 

Umísťujeme ji primárně na sportovní kanály. Takže ČT sport, O2 TV, Premier sport, Digi 

TV + kabelové televize 

Jak se stavíte k tiskové reklamě? 

Dle výzkumů cross mediálního plánování bylo zjištěno, že nejefektivnější kombinace je 

televize s online marketingem. Proto jsme print omezili na minimum, využíváme ho 

maximálně během velkých eventů. 

Když dojde na takto velký sportovní event, tak tu tiskovou reklamu umísťujete konkrétně 

do jakých deníků?  

Vesměs se dá říct, že se zaměřujeme převážně sportovní deníky. Nejzajímavější plochou 

je určitě Deník Sport. Ke komunikaci se dají využít i různé sportovní týdeníky či 

měsíčníky. 

Vaše konkurence čas od času využívá i rozhlasovou reklamu. K té se stavíte jak? 

Zatím jsme ji nerealizovali, nicméně plánujeme pro velké sportovní eventy.  

Čas od času se můžeme setkat i s venkovní reklamou, a to především v blízkosti 

sportovních stadionů. Už jste ji využili? 

Plánujeme ji využívat, jakmile se rozjedou ve větším dynamické billboardy. Jde o to, že 

fanoušek jde na zápas a na billboardech v blízkosti stadionu se objevují kurzy na daný 

zápas. V Německu už to funguje, tak čekáme, kdy to začne i u nás. 

Využíváte ještě nějaký jiný typ reklamy. Mimo těch dříve zmíněných a internetové? 

Dá se říct, že ano. Poměrně úspěšný je produkt placement. Jsou to právě růžné seriály 

např. Lajna, které jsou sice nákladově draží ale tím, že se vysílají dlouhodobě násobně se 

vrátí jejich efekt.  

Digitální marketing 



Jak důležitý byl pro výsledky společnosti vývoj a spuštění mobilní aplikace? Splňuje 

zatím očekávání? Jak je zákazníky hodnocena?  

Vývoj aplikace byl určitě důležitý a prozatím s ní panuje spokojenost. 

Jak probíhala její propagace? Jakými nástroji byla aplikace komunikována? 

K propagaci jsme využili televizi a online. Především sociální sítě, bannerovou reklamu 

a e-mail marketing  

Aplikace prozatím nedisponuje všemi funkcemi, které jsou dostupné na webu. Kdy se do 

aplikaci předají funkce jako cashout či kombinovaná sázka? 

Cashout bude dostupný během několika málo dní. Na kombinované sázce děláme. U 

našeho vývoje je problematické, že máme zahraničního dodavatele platformy, kde je 

custom vývoj výrazně složitější, a právě kombinovaná sázka je specifickým jevem 

v českém prostředí. 

Zákazníci si občas stěžují na pomalý web, chystají se do budoucna nějaká opatření pro 

jeho zrychlení? 

Ano to je palčivý problém. Tím, že máme outsourcingové řešení, můžeme to ovlivnit je 

velmi obtížně. Nějaké opatření jsme již udělali a další plánujeme. Nicméně do budoucna 

přistoupíme pravděpodobně k vlastnímu frontendu, musíme však počkat na dostupná API 

našeho dodavatele.  

Další formy marketingové komunikace 

Fortuna a Tipsport aktivně využívají možností sponzoringu. Chystá něco podobného i 

Sazkabet?  

Sponzoring v ČR je buď již rozebraný konkurencí nebo velmi drahý. Nyní se spíše 

pouštíme do nových oblastí jako jsou E-sporty, kde je trh pořád relativně na začátku.  

V minulosti Sazkabet sponzoroval některé sportovní kluby, proč byla tato spolupráce 

ukončena? 

Naše asi nejzajímavější spolupráce proběhla se Spartou, kde jsme byli v roli generálního 

sponzora. Tato spolupráce byla plánovaná na omezenou dobu a chtělo se využít momentu, 

kdy jsme spouštěli naši online platformu. Cílem tedy bylo pomocí vyšších investic zvýšit 

povědomí o značce Sazkabet, a to se podařilo. Nicméně vzhledem k ceně spolupráce a 

výzkumů jsme po dvou letech od spolupráce upustili.  

Kdybyste měl jmenovat ta největší pozitiva této spolupráce, tak jaká by to byla? 

Došlo k zvýšení znalosti brandu o 2,5 % bodu, což není špatný výsledek a jak jsem již 

zmiňoval, tak právě zvýšení povědomí o značce byl náš prvoplánový cíl  



Teď bych trochu odbočil od sponzoring a zeptal bych se na nyní relativně oblíbené 

podcasty. Neuvažuje Sazkabet o jejich realizaci či spolupráci s již některým existujícím?  

Ne, v současné chvíli o tom neuvažujeme 

A jsou nějaké jiné typy komunikace, o kterých Sazkabet do budoucna přemýšlí?  

Jiné asi ne. Spíš daleko lépe víme, co jak funguje, co můžeme využít a proč. 

  



Rozhovor se specialistou na digitální marketing společnosti Sazkabet 

Obecné informace 

Jaké typy internetové reklamy Sazkabet využívá? PPC, SEM, PR články?  

V dnešní době využíváme velké množství různorodých kanálů a forem propagace. 

Nejčastěji se jedná o PPC, Facebook, RTB, přímý nákup v médiích typu Seznam a 

spolupráce s malými weby. V době konání velkých sportovních akcí využíváme navíc i PR 

články. 

Na kterých stránkách Sazkabet inzeruje bannerovou reklamu? 

Primárně na stránkách zaměřených na sport typu iSport.cz, Livesport, ale také svou 

komunikaci občas umísťujeme i na masivní stránky typu Novinky.cz. 

Jaké ukazatele jsou pro vás u bannerových reklam nejdůležitější?  

Sledované ukazatele se nám liší v závislosti na účelu dané kampaně. Pokud se jedná o 

brandovou kampaň, tak nás nejvíce zajímá CTR, vizibilita, cena za klik a reach. Naopak 

u akvizičních kampaní sledujeme primárně počet registrací, konverzní poměr a cenu za 

konverzi. 

Jaký typ formátů bannerové reklamy nejčastěji využíváte a proč? 

Nejčastěji však využíváme Leader board, Square, 3D Cuber a Insterscroller, a to právě 

proto, že nám tyto formáty nejlépe fungují. Ovšem čas od času se nebráníme ani 

vyzkoušení úplně nových formátů, které bannerová reklama nabízí. 

Co jsou největší rizika této reklamy, a naopak její největší výhody? 

Největší výhodou je velmi detailní cílení a celkové nastavení dané reklamy. Naopak 

nevýhodou je již cena, která v posledních letech ohromně roste. Pro některé firmy může 

být problém i to, že se jim jejich reklama zobrazí na stránkách, kde by neměla, ale takové 

to stránky máme na white listu (list zakázaných domén). 

Jak se liší bannerová reklama Sazkabetu a konkurence? 

Každá sázková využívá svou vlastní grafiku, která jí něčím charakterizuje. Nejčastěji se 

jedná o použití barev firmy přímo v bannerech. Dále to může být i práce s písmem. Tím 

mám na mysli především jehoo font a sklon. 

A pokud byste se měl zaměřit na sdělení vašich reklam a reklam konkurence? 

Myslím si, že v současné době komunikujeme jak my, tak i naše konkurence víceméně to 

samé. 

Influencer marketing 

Sazkabet pro komunikaci nové aplikace využil influencer marketing, se kterými 

influencery se nakonec spolupracovalo? 



Spolupracovali jsme s Šárkou Pekovou, Lukášem Prážou a Dominikem Luksem.  

Jak probíhal výběr jednotlivých influencerů? Jaké museli splňovat podmínky? 

Jelikož to byla naše první spolupráce s influencery, tak jsme příliš nevěděli, co od toho 

máme očekávat a zároveň i naše podmínky na výběr jednotlivých influencerů nebyly příliš 

detailní. Ve výsledku pro nás bylo nejdůležitější to, aby byl daný influencer nějak 

propojený se sportem a aby měl vysoký počet followerů.  

Splnili to, co se od nich očekávalo a jaká s nimi panovala spokojenost? 

Účel této spolupráce byl vysoký dosah dané brandové kampaně na podporu mobilní 

aplikace, což se splnilo. 

Když říkáte, že byla spolupráce úspěšná, tak budete v něčem podobném pokračovat i 

v budoucnu?  

V současné době si vše důkladně vyhodnocujeme a do budoucna se nejspíše podobnému 

typu spolupráce nebudeme bránit. 

Jaké pramenily hlavní výhody z influencer marketingu a co je naopak největším 

problémem tohoto komunikačního nástroje? 

Tak největší výhodou byl jednoznačně dosah a díky výběru jednotlivých influencerů bylo 

dobré i zacílení. Další výhodou bylo to, že nám tato spolupráce pomohla rozjet i náš 

instagramový profil. 

Napadají mě dvě nevýhody, které s sebou tato spolupráce přinesla. Jednak je to určitá 

složitost koordinace v přidávání těch příspěvků a dále je to určitá nechuť či nezájem 

influencerů o spolupráci s firmou z hazardního prostředí. 

Dle predikcí se do budoucna bude zvyšovat počet influencerů, kteří se budou věnovat jen 

jedné oblasti. Jsou pro Sazkabet tito influenceři zajímavější, nebo cílí především na 

influencery s velkým počtem sledujících a obecným obsahem? 

Určitě nás zajímají, a i do budoucna budou více zajímat ti influenceři, kteří se věnují 

primárně sportu. Problém je, že takových v současné době není tolik. 

E-mailing marketing 

Jak často Sazkabet oslovuje zákazníky pomocí mailingové komunikace? 

Vše závisí na tom, zda se zrovna hraje nějaký zajímavý zápas, u kterého je předpoklad, 

že na něj budou zákazníci sázet, ale zpravidla komunikujeme 4 velké zápasy měsíčně. Na 

druhou stranu v období ligových přestávek se četnost komunikace snižuje. 

K jakým akcím se mailingová komunikace nejčastěji váže?  

Jak už jsem zmiňoval, tak se komunikují především takové zápasy, o které je u našich 

zákazníků zájem. Jedná se o prestižní ligová střetnutí, jako je například derby pražských 



„S“, ale také šlágry ze zahraničních soutěží či zápasy české reprezentace. Co se týká 

sportů, tak se zaměřujeme především na fotbal, hokej a tenis. 

Jaké jsou základní typy mailingové komunikace? 

V zásadě máme dva typy komunikace, a to registrační a kampaňová.  

Máte vymyšlené novinky, které byste do mailingu chtěli začlenit? Jaké to jsou? 

Ano, neustále se snažíme v e-mail marketingu přicházet s novými věcmi. Nedávno jsme 

začali používat emoji, což mělo pozitivní vliv na výsledky. Konkrétní novinky zatím 

vymyšlené nemáme, ale s grafickou agenturou určitě něco vymyslíme.   

  



Rozhovor se specialistou sociálních sítí ve společnosti Sazkabet 

Obecné informace  

Sazkabet v současné době využívá především Facebook a Instagram. Plánuje se do 

budoucna zapojení dalších sociálních sítí. Případně kterých?   

Aktuálně se žádná další sociální sít neplánuje, spíš chceme dál rozvíjet Facebook a 

relativně nově spuštěný Instagram. Výhledově si dokážu představit lepší práci s Youtubem 

a obsahem pro něj. 

Jaký údaj u jednotlivých příspěvků je pro Sazkabet nejdůležitější a proč? Imprese, Reach, 

CTR?  

Většinou nás zajímá reach, ale sledujeme i engangment příspěvku. Reach považuji u 

brandových KPI za standartní metriku, která má v rámci socialu vypovídající hodnotu o 

kvalitě obsahu. 

Čím se nejvíce liší komunikace Sazkabetu a konkurence na sociálních sítích?   

Sazkabet je nejmladší a taky i nejmenší profil, každopádně i tak si myslím, že si své místo 

vydobyl, ať už kvalitním a čitelným grafickým stylem postů, který má podle mě nejlepší 

v ČR (mezi sázkovýma kancelářemi) či snahou o komunikaci sportovních aktivit. Sazkabet 

to má poměrně těžší, protože na rozdíl od konkurentů nevyvíjí moc velké sponzoringové 

aktivity, ale i tak je jeho profil srovnatelný a v něčem leckdy lepší než profily konkurentů 

(Tipsport, Chance, Fortuna), kdy hlavně Fortuna je na poli social medíí velmi silná. 

Facebook  

Je komunikačně nějak provázaný profil Sazkabetu s ostatními vertikálami Sazky? 

Případně jak a který komunikovaný obsah je obdobný?  

Provázanost s ostatníma vertikálama Sazky je minimální, protože se jedná o velmi 

rozdílné produkty s rozdílnou cílovkou. 

Jak se Sazkabet staví k používání nových formátů, které Facebook nabízí? Snaží se být 

společnost spíše proaktivní ve zkoušení nových formátů?  

Sazkabet je troufám si říct velmi proaktivní ve využívání nových formátů, ať už se jedná 

o různé live streamové aplikace, či animované infografiky, je to právě jedna z kategorií, 

kde chceme být před konkurencí. 

 



Jaká je strategii pro komunikaci na Facebooku?  

Obecně chceme přinášet pro sázkaře nějaký obsah, která pro ně má přidanou hodnotu, 

ať už sportovní zajímavost či statistika, či něco zábavného. Nechceme je poučovat, 

protože komunita sázkařů je dost specifická a valná většina z nich se ve sportu velmi 

vyzná, ale chceme jim zážitek se sázení doplnit/zpříjemnit pro ně zajímavým obsahem a 

tím u nich budovat dlouhodobý kladný vztah ke značce.  

Je pro Sazkabet velkým omezením to, že nemůže ve svých příspěvcích využívat fotky 

(českých) sportovců?   

Tak je to samozřejmě velké omezení, ale musíme s tím holt umět pracovat. 

Jaké příspěvky bývají nejúspěšnější a čím je to nejčastěji ovlivněno?  

Nejúspěšnější jsou aktuality, ať už pěkné góly, dobré výsledky CZ sportovců (a gratulace 

k nim) či různé zábavné až lifestylové věci okolo sportovních hvězd. 

Instagram  

Sazkabet má profil na Instagramu relativně krátce. Jaká je vize tohoto profilu do 

budoucna. Bude se komunikace podobat té facebookové? V čem budou zásadní rozdíly?   

Komunikaci na Instagramu chceme rozvíjet a postupně dostat počet followeru do radu 

tisíců, toho chceme dosáhnout unikátním obsahem odlišným od toho facebookoveho a 

přinášet reportážní obsah z různých sportovních událostí. To vše by mělo vyvrcholit 

účastí na Olympijských hrách, jelikož je Sazka partnerem COV, tak tam můžeme vyslat 

social media managera, který by přinášel unikátní obsah. 

Jakým způsobem chce firma docílit většího počtu sledujících? Je stanovený nějaký počet, 

kterého chce firma dosáhnout do konce roku 2020?  

Nárůst followerů je poměrně náročná disciplína, hlavně z počátku, kdy bývá pomalý. My 

toho chceme dosáhnout kvalitním obsahem i díky zajímavým stories  z „výjezdů“. V plánu 

jsme měli i nějaké soutěže a spolupráci s vytipovanýma influencerama, to vše ale 

zkomplikovala situace s koronavirem. Náš plán byl mít na konci roku přes 1000 

followerů. 

Velmi hojně využíváte během sportovních utkání Instagram stories. Pociťujete zájem 

fanoušků o tyto stories?  



Ano, zájem o stories je u fanoušků velký a míra interakce je větší. Naším dalším krokem 

bude verifikování profilu Instagram, což nám pak umožní dávat do stories odkazy. 

Sazkabet profil byl již promován některými influencery v rámci spolupráce. Dá se tato 

spolupráce hodnotit úspěšně a plánuje se něco podobného do budoucna? S kým se 

spolupráce osvědčila a s kým naopak ne?   

Influenceři se využili hlavně na promo nové aplikace, a to svůj účel splnilo, posty měly 

slušný zásah i počet interakcí. S influencery se plánuje spolupracovat i v budoucnu. 

Jak ta spolupráce probíhala? Co museli influenceři publikovat?  

Influenceři měli sdílet předem dohodnutý počet postů na svém profilu, kde komunikovali, 

že má Sazkabet novou aplikaci. Dělali to formou fotek aplikace na nějakém sportovním 

utkání.  

Youtube  

Sazkabet prozatím svůj vlastní youtubový kanál nemá. Své příspěvky sdílí na oficiálním 

profilu Sazky. Plánuje se zřízení samostatného profilu pro Sazkabet? V případě, že ano 

tak kdy?  

Pro Youtube kanál je potřeba mít obsah, bez něj to nemá smysl dělat a vzhledem k tomu, 

že Sazkabet nesponzoruje nějaký významný klub či ligu by se zajímavým obsahem byl 

problém. Navíc produkce obsahu pro youtube je poměrně finančně náročná, takže 

samostatný Youtube kanál se proazatím neplánuje. 

V případě, že by k nějakému sponzoringu došlo, jaký obsah byste si na Youtube dokázal 

představit?  

V takovém případě, kdy by se navázala spolupráce s ligou či klubem, se dá vymyslet velké 

množství aktivit. Díky exkluzivním přístupům a právům je možné natáčet soutěže s hráči, 

trenéry, ale i s fanoušky na stadionech. Myslím si, že s tímhle bychom se nějak určitě 

poprali.  

Pokud by nakonec došlo k vytvoření youtobového profilu, zvažovala by se spolupráce 

s některými youtubery?  

O podobné spolupráci jsme zatím nepřemýšleli. Je možné, že bychom to řešili ve chvíli, 

kdy by došlo k vytvoření Sazkabet profilu na Youtube. 



Je hlavní nevýhodou Youtube to, že má velmi mladé publikum, na 

které Sazkabet nechce/nemůže cílit?  

Nevidím v tom problém, Instagram má také mladší publikum a komunikovat se tam dá, 

ano Youtube má mladé publikum, ale silná je i skupina 18 – 30 let, která je naopak pro 

Sazkabet velmi zajímavá. 

 

 








