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Abstrakt 

 

Název:   Marketingová komunikace sázkové kanceláře Sazkabet 

 

Cíl:  Hlavním cílem této práce je navržení marketingové komunikace, 

která společnosti Sazkabet napomůže k udržení stávajících 

zákazníků a zároveň k oslovení nových, kteří spadají do její cílové 

skupiny. 

 

Metody: V práci byly použity kvalitativní metody. Konkrétně se jednalo o 

tři polostrukturované rozhovory se zaměstnanci sázkové kanceláře 

Sazkabet, kteří se věnují jednotlivým marketingovým nástrojům. 

Stejně tak byla provedena analýza textů, dokumentů, webových 

stránek a sociálních sítí. 

 

Výsledky práce:  Při analýze bylo zjištěno, že sázková kancelář Sazkabet nevyužívá 

všechny marketingové nástroje tak efektivně, jak by mohla. 

Společnosti jsou navrženy konkrétní vylepšení v reklamě, podpoře 

prodeje, digitálním marketingu, influencer marketingu a 

sponzoringu. Stejně tak je sázkové kanceláři navržen plán využití 

jednotlivých nástrojů na rok 2021 

 

Klíčová slova:  Marketingový mix, kurzové sázky, hazardní hry, Sazka a.s. 

  



 

Abstract 

 

Title:    Marketing communication of the betting agency Sazkabet 

 

Objectives:  The main goal of this thesis is to design a marketing 

communication, that will help to retain existing customers and to 

address new ones who belong to its target group. 

 

Methods: There were used qualittative methods in this thesis. Specifically, 

there were three semi-structured interviews with employees of the 

betting office Sazkabet, who work with individual marketing tools. 

An analysis of texts, documents, websites and social media was 

also used. 

 

Results:  The analysis found that the betting agency Sazkabet does not use 

all marketing tools as effectively as it could. I suggest to the 

company specific improvements in advertising, sales promotion, 

digital marketing, influence marketing and sponsorship. Likewise, 

I recommend a plan for the use of individual marketing instruments 

for 2021 

 

Keywords:  Marketing communication mix, odds betting, hazard, Sazka a.s.
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1 ÚVOD 

Marketing a konkrétněji marketingová komunikace jsou nejen v dnešní době 

ohromně důležitou součástí všech úspěšných firem, které již bez použití marketingových 

nástrojů nemohou efektivně fungovat. Mám na mysli jednak velké národní či přímo 

nadnárodní firmy, tak i malé rodinné podniky. Ty už se marketingem musí taktéž zabývat, 

neboť v dnešní době, kdy konkurence v jednotlivých odvětvích dosahuje obrovských 

rozměrů, je takřka neslučitelné s úspěchem, aby daná společnost nevěnovala 

marketingovým aktivitám jakoukoliv pozornost. 

Správně zvolený typ marketingové komunikace dokáže mnohem více než jen 

zvýšit zisk. Pokud dojde ke správnému nastavení všech marketingových nástrojů, pak 

firma mimo již zmíněného zvýšení zisku, dosahuje i vyššího počtu zákazníků, zvyšuje 

prodej, či minimálně dochází ke zvýšení povědomí o značce, což je v začátcích podnikání 

taktéž důležité. 

V souvislosti s jednotlivými nástroji marketingové komunikace společností je 

potřeba zdůraznit, že její úspěšnost nestojí jen na jednom marketingovém nástroji. 

Je potřeba vzít v potaz fakt, že využívání jediného marketingového nástroje vede v delším 

časovém horizontu k neefektivní marketingové komunikaci, neboť pomocí jednoho 

nástroje nedokáže firma oslovit veškeré své stávající zákazníky a zároveň i jedince z její 

cílové skupiny. Proto je důležité, aby docházelo k využívání více nástrojů a oslovení 

tak širšího spektra lidí.  

Sázková kancelář Sazkabet spadající pod loterijní společnost Sazka a.s. 

ze skupiny KKCG se snaží ve své marketingové komunikaci využívat velké množství 

marketingových nástrojů, tak aby dokázala oslovit co největší množství osob spadající 

do její cílové skupiny, která je zákonem omezena na osoby starší 18 let. Dochází 

k využívání reklamy, a to jak televizní, tak i skryté. Sazkabet se velmi aktivně věnuje 

i podpoře prodeje, a to především formou bonusů. Naopak osobní prodej je takřka nulový, 

neboť se jedná o online sázkovou kancelář, která neposkytuje své služby v retailové síti. 

Samostatnou oblastí je pak digitální marketing, který Sazkabet využívá velmi často a řadí 

se mezi firmy, které se nebojí zkoušet nové trendy v této oblasti komunikace. 

Marketingová komunikace sázkových kanceláří včetně Sazkabetu je v určitých 

ohledech omezována. Jelikož se sázení řadí mezi hazardní hry, tak je ze zákona 
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o hazardních hrách dáno, že komunikace společností zabývající se kurzovým sázením 

nesmí být cílena na skupinu obyvatel mladších 18 let. Poněvadž je konkurence v oblasti 

kurzového sázení poměrně velká, pak je velmi důležité využívat nové trendy, pomocí 

kterých dochází k oslovení většího množství lidí. Trendů v oblasti kurzového sázení je 

v dnešní době hned několik. Mezi ty nejzákladnější patří především široká kurzová 

nabídka, kterou se jednotlivé sázkové kanceláře snaží uspokojit potřebu všech zákazníků. 

Dále se jedná o nabízení nejrůznějších výhod, kterými jsou bonusové nabídky, akce pro 

zákazníky či nejrůznější novinky v možnostech sázení. Posledním trendem je přesun 

kurzového sázení z offline do online prostředí. Tento přesun je způsoben tím, že drtivá 

většina populace již pravidelně využívá internetové připojení a je pro ni snazší 

a pohodlnější vytvořit si tiket přímo na internetu než si vsadit na pobočce. Očekávání 

jsou, že postupem času bude docházet k neustálému snižování podílu zákazníků, 

kteří sází v retialu vůči těm, kteří sází online. To bude mít za následek i pozměnění 

komunikace sázkových kanceláří, která se bude orientovat převážně jen na online 

prostředí. 

Konkurence v oblasti kurzového sázení se neustále vyvíjí a je potřeba sledovat 

veškeré nové trendy, tak aby došlo k udržení tempa právě s konkurenčními sázkovými 

kancelářemi. Nicméně ani nabízení stejných či dokonce lepších možností v oblasti 

kurzového sázení nemusí vést k úspěchu. Bez kvalitní marketingové komunikace 

se stávající a potencionální zákazníci o těchto výhodách nemusí dozvědět. Právě 

to dokazuje, jak je v dnešní době marketing či přímo marketingová komunikace ohromně 

důležitou součástí všech firem a je potřeba jí věnovat dostatečnou pozornost. 
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2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout sázkové kanceláři Sazkabet taková 

opatření a inovace, která zlepší její marketingovou komunikaci. Tato vylepšení posléze 

povedou k udržení stávajících a oslovení nových zákazníků, kteří spadají do cílové 

skupiny.  

Mezi jednotlivé úkoly, které povedou ke splnění cíle práce patří:  

• Analýza dokumentů týkajících se marketingové komunikace společnosti 

Sazkabet 

• Realizace rozhovoru s brand manažer za účelem získání základních informací 

o společnosti, jejích cílech a celkové profilaci v očích sázkařů 

• Realizace rozhovoru se specialistou digitálního marketingu za účelem získání 

informací o online komunikaci firmy s detailním zaměřením na bannerovou 

reklamu a influencer marketing 

• Realizace rozhovoru se specialistou na sociální sítě za účelem získání 

informací o formě komunikace přes sociální sítě, využívání jednotlivých 

komunikačních kanálů, konkurenčním boji na sociálních sítí, celkové profilaci 

společnosti na sociálních sítích a plánů do budoucna 

• Zhodnocení současného stavu marketingové komunikace společnosti 

Sazkabet 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je v dnešním době neustále se rozvíjející a zároveň 

velmi důležitá součást marketingu. S jejími nástroji, které se různými směry snaží působit 

na danou cílovou skupinu, je možné se setkávat takřka dennodenně a člověk si jejich 

působení ani neuvědomuje. 

Definic pojmu marketingová komunikace existuje nepřeberné množství a drtivá 

většina z nich má mnoho společného. Ve zkratce se pojem marketingová komunikace 

dá definovat zcela jednoduše, a to jako informování, či přesvědčování cílové skupiny 

pomocí jednotlivých nástrojů, za účelem plnění strategických cílů společnosti.  

Čeští autoři Karlíček a Král (2011) nahlíží na marketingovou komunikaci jako na 

určitou formu řízeného informování a přesvědčování cílových skupin, které vede 

k naplnění marketingových cílů firem a institucí. 

Podobně na marketingovou komunikaci nahlížejí i De Pelsmacker, Geuens a Van 

Den Bergh (2001). Ti zmiňují, že se marketingová komunikace skládá ze všech nástrojů, 

pomocí kterých firma komunikuje s cílovými skupinami za účelem podpory svých 

výrobků či přímo image firmy. 

K tomu, aby byla marketingová komunikace úspěšná, je dle Foreta (2006) 

potřeba, aby měla firma některé základní předpoklady: 

• Vypracovaná podniková identita, kultura a příznivá image 

• Přesně vydefinovaný cílový zákazník 

• Stanované strategie marketingové komunikace 

• Kvalitní nabídku, která je pro zákazníka zajímavá a naplňuje či překonává 

jeho požadavky 

• Vymezenou pozici a srovnání nabídky s konkurencí 

• Zákazníkem pochopenou a akceptovanou cenu  

• Distribuci, která umožní seznámení zákazníka s naší nabídkou 

a případným nákupem 

V závislosti na zkoumání marketingové komunikace je potřeba uvést i predikci 

jejího vývoje. S tou přišli autoři Rekettye a Rekettye Jr. (2016), kteří tvrdí, že výdaje 

na marketingovou komunikaci se budou v následujících letech neustále zvyšovat. 
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Domnívají se, že marketingová komunikace se stane více emocionální, a naopak méně 

racionální. Velká pozornost bude v budoucnu věnovaná brand awareness 

neboli povědomí o značce. Zároveň jsou toho názoru, že všechny základní nástroje 

komunikačního mixu (reklama, PR, podpora prodeje a osobní prodej) budou i nadále 

kontinuálně růst.  

Marketingová komunikace neodmyslitelně patří i k trhu sázek či přímo 

kurzovému sázení, neboť stejně jako v každém jiném odvětví, tak i v tomto dochází 

ke konkurenčnímu boji a jednotlivé firmy se snaží získat co nejvíce nových zákazníků 

či jich co nejvíce přetáhnout právě od konkurence. Nutnost kvalitní marketingové 

komunikace navíc podmiňuje fakt, že dříve velké rozdíly mezi nabídkou jednotlivých 

sázkových kanceláří se postupem času zmenšují. Z toho důvodu je důležité, aby sázkové 

kanceláře věnovaly marketingové komunikaci v současné době velkou část 

své pozornosti a udržely, respektive získaly větší podíl na trhu na úkor svých konkurentů. 

(Lopez-Gonzales aj. 2017) 

Komunikace sázkových kanceláří je v současné době realizována především 

přes reklamu, podporu prodeje a velká pozornost je věnována i digitálnímu marketingu, 

což potvrzují i Daube a kol. (2017). Z průzkumu, který provedli, vyplynulo, 

že respondenti komunikaci sázkových kanceláří vnímají. Hned 100 % dotázaných 

odpovědělo, že se v poslední době setkali s televizní reklamou na kurzové sázení. 

Další typ reklamy se již tak často v odpovědích neobjevoval, ačkoliv někteří zmínili, že se 

setkali i s reklamou v rádiu či OOH reklamou. Nicméně velká část dotazovaných uvedla, 

že se často setkává s komunikací sázkových kanceláří formou digitálního marketingu, 

a to především přes sociální sítě, bannerovou reklamu, či mobilní aplikace. 

V dnešní době již drtivá většina sázkových kanceláří pochopila, že sázení 

na pobočkách se tomu internetovému bude jen těžko vyrovnávat. Pro zákazníky 

je v současné době pohodlnější, když si mohou vyplnit tiket doma než se vydávat 

na pobočku. Právě z toho důvodu se marketingová komunikace sázkových kanceláří 

začíná čím dál, tím více věnovat již zmíněnému digitálnímu marketingu a usnadňovat 

svým zákazníkům proces sázení. 

V souvislosti s marketingovou komunikací je důležité zmínit i cílovou skupinu 

sázkových kanceláří. Drtivá většina firem pohybujících se na trhu kurzového sázení 

do své cílové skupiny zařazuje muže ve věku 20-37 let, kteří se aktivně, či pasivně věnují 
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sportu. To především z toho důvodu, že právě u těchto jedinců je velká pravděpodobnost, 

že je kurzové sázení zaujme a zaregistrují se u dané firmy. (Daube, 2017) 

3.2 Komunikační mix 

Marketingový či komunikační mix je plánovanou a kontrolovanou formou 

komunikace firmy se svými zákazníky, kdy jsou využívány jednotlivé komunikační 

nástroje, které mají vést ke splnění předem stanovených marketingových cílů. (Kayode, 

2014) 

Počet nástrojů komunikačního mixu se liší. Někteří autoři jako například 

Čáslavová (2009) ve svých publikacích uvádí jen čtyři základní komunikační nástroje:  

• Reklama  

• Public relations  

• Podpora prodeje 

• Osobní prodej 

Nicméně jsou i autoři, kteří komunikační mix rozšiřují o několik nástrojů. 

Například Kotler (2013) přidává ještě další čtyři marketingové nástroje a to:  

• Události a zážitky  

• Digitální marketing 

• Přímý marketing 

• Ústní šíření 

Sázkové kanceláře v dnešní době využívají dle Hinga (2015) nejčastěji reklamu, 

podporu prodeje, digitální marketing, influencer marketing a sponzoring. 

3.2.1 Reklama 

Současný marketing obsahuje již velké množství různých marketingových 

nástrojů, avšak reklama i nadále zůstává tím nejvyužívanějším napříč společností. 

Autoři Richards a Curran (2013) reklamu vnímají jako určitou formu placené 

a zprostředkované komunikace od určitého zdroje, která má za cíl přesvědčit příjemce 

k vykonání akce, a to teď, nebo v budoucnu. 

V závislosti na relativně úzké provázanosti hazardu a legislativy je potřeba 

si uvést i to, jak na samotnou reklamu nahlíží české právo. Zákon 40/1995 sb. (1995) 

definuje reklamu jako: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace 
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šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, 

zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 

nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 

propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“ 

Reklama má dle Čáslavové (2009) čtyři zásadní funkce, díky kterým se snaží 

ovlivnit výsledné chování současného či potencionálního zákazníka:  

• Informační – seznamuje spotřebitele s novými produkty, se změnou ceny, 

s informací o výrobku či s otevřením nových obchodů 

• Přesvědčovací – zvyšuje preference značky, přesvědčuje k okamžitému 

nákupu či podporuje spotřebitele o změně značky. 

• Upomínací – udržuje povědomí o výrobku a značce 

• Srovnávací – poukazuje na přednosti vlastních výrobků/služeb 

před výrobky konkurenčních firem. 

V zásadě se dá konstatovat, že sázkové kanceláře ve svých reklamách využívají 

zejména funkci informační, kdy nejčastěji informují o bonusových nabídkách, nových 

kurzových možnostech či nových technologiích, které nabízejí. Využívá se i funkce 

přesvědčovací, ale ta je v určitých směrech omezována zákonem.  

Reklamu můžeme dělit i podle média, ve kterém je inzerována. Těmi nejčastějšími 

jsou dle Vysekalové a Komárkové (2002): 

• Televizní spoty 

• Inzerce v tisku  

• Rozhlasové spoty 

• Venkovní reklama 

• Reklama v kinech 

• Audiovizuální snímky 

Z níže vloženého grafu č. 1, který se zabývá mírou přesyceností obyvatelstva 

reklamou, je patrné, že lidé již v některých mediích vnímají reklamu negativně.  

Nejvíce jim vadí její množství v komerčních televizích a na internetu. Hned 76 % 

respondentů je toho názoru, že komerční televize Nova poskytuje příliš mnoho prostoru 

komerčním sdělením. Naopak 50 % respondentů uvádí, že množství reklamy v 

České televizi je pro ně prozatím přiměřené. Pokud se zaměřím na internet, tak více jak 
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polovina dotazovaných zmiňuje, že množství reklamy na internetu a sociálních sítích je 

v současné době příliš velké. 

Graf č. 1: Přesycenost obyvatel reklamou v České republice 

 

Zdroj: Focus agency (2019, 49), Dostupné z: https://www.focus-age.cz/> 

 V souvislosti s výše uvedeným grafem je nutné zmínit, jaký typ reklamy nejčastěji 

využívají sázkové kanceláře. Ty inzerují především v televizi a na internetu. Jejich 

reklamy však míří primárně na sportovní kanály, neboť právě tam je největší šance 

na oslovení jedinců z jejich cílové skupiny. U sportovních kanálů prozatím nedochází 

k tak velkému přesycení reklamou jako u komerčních televizí (Nova a Prima), avšak i zde 

se její množství v posledních letech zvyšuje.  

Dle průzkumu zaměřeného na televizní reklamu sázkových kanceláří během 

sportovních přenosů v Austrálii vyšlo najevo, že průměrný sportovní přenos již obsahuje 

4,8 minuty reklam na hazard. (Hing, 2015).  

S podobným zjištěním přišli i autoři Newall a kol. (2019), kteří mapovali reklamu 

během mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. Ukázalo se, že během přenosů z tohoto 
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světového šampionátu bylo v britských televizích odvysíláno celkem 90 minut reklam 

zaměřených na hazard. Autoři zmiňují, že množství hazardních reklam během 

sportovních přenosů má v posledních letech rostoucí tendenci a dá se očekávat, že tento 

trend se do budoucna nebude měnit. Navíc uvádějí, že reklamy na sportovní sázení jsou 

si do jisté míry všechny podobné, neboť používají světlé barvy a častokrát mají diváka 

zaujmout určitou dávkou vtipu. S tímto tvrzením ostatně souhlasí i Daube a kol. (2017), 

kteří navíc upozorňují na to, že reklamy na kurzové sázení častokrát zobrazují situace, 

které jsou pro člověka z cílové skupiny typické. Jedná se například o fandění na zápase, 

přátelství, nebo radost z gólu či výhry v zápase. Všechny tyto faktory následně způsobují 

to, že je reklama vnímána cílovou skupinou pozitivněji. Podobných prvků si všímá i Korn 

a kol. (2005), kteří tvrdí, že hazardní reklama má u člověka vyvolat dojem, že hazard 

je zábava a určitý únik od stereotypu života. 

Sázkové kanceláře strategicky umísťují svou reklamu především před a během 

sportovních přenosů. Právě toto umístění je nejefektivnější a dokáže oslovit velké 

množství osob z cílové skupiny. Je to způsobeno tím, že drtivá většina sportovních 

fanoušků zapíná daný přenos s určitým časovým předstihem a tím pádem je danou 

reklamou oslovena. (Hing, 2015). 

Ostatně trendu umísťování reklamy na začátek a během sportovního přenosu 

si můžeme všimnout i v České republice, kdy je většina sportovních přenosů na kanálech 

O2 TV Sport, Nova Sport a ČT Sport častokrát doplněna o reklamu na kurzové sázení. 

Nicméně sázkové kanceláře se nezaměřují jen na televizní reklamu. Čas od času 

využívají i reklamou v tisku, která je taktéž umísťována převážně do sportovních novin 

nebo deníků. Naopak s reklamou v rozhlasovém vysílání, v kinech či venku (OOH 

reklama) se setkáme jen ve výjimečných případech. 

3.2.1.1 Legislativní omezení reklamy na hazardní hry 

Reklama na hazardní hry, mezi které se řadí i kurzové sázení, je českým právem 

značně omezena. Zákon o regulaci reklamy 40/1995 (1995) nejen definuje samotný 

pojem reklama, ale zároveň stanovuje i určité mantinely, kterými se musí reklama 

na hazardní hry řídit: 

1. Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí 

obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může 
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být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, 

samostatné nebo jiné obdobné činnosti. 

2. Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to 

zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků 

nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují. 

3. Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob 

mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto 

znění: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může 

vzniknout závislost!“. 

Jak bylo již výše zmíněno, tak přesvědčovací funkce reklamy je u hazardních her 

v určitém směru omezena. Patrné je to z prvního bodu, který uvádí, že reklama nesmí 

obsahovat sdělení, které by zákazníka přesvědčovalo o tom, že hazard je jednoduchým 

zdrojem příjmů. Na druhou stranu sázkové kanceláře mohou volit přesvědčovací funkci 

reklamy ve chvíli, kdy zákazníka upozorňují například na výhodné nabídky, které 

v současné době nabízejí oproti své konkurenci. 

3.2.2 Podpora prodeje 

Společně s reklamou, public relations a osobním prodejem se podpora prodeje 

uvádí jako jeden ze základních nástrojů komunikačního mixu.  

Autorky Přikrylová a Jahodová (2010) vnímají podporu prodeje jak určitý soubor 

marketingových aktivit, které přímo podporují kupní chování spotřebitele. Zároveň 

zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků a motivují prodejní personál. 

Kotler (2013) uvádí, že podpora prodeje má pro firmu tři hlavní přínosy: 

• Schopnost přilákat pozornost – vzbuzuje zájem a dokáže zákazníka 

přilákat 

• Podnět – obsahuje určitou výhodu, která je pro zákazníka lákavá 

• Výzva – její součástí je zřejmá výzva k dokončení transakce teď hned. 

Samotná podpora prodeje má dle Kotlera (2013) hned několik nástrojů, pomocí 

kterých dochází k aktivaci konečného spotřebitele: 

• Vzorky – nabídka určitého množství vzorků či služby, která je doručena 

osobně, poštou či rozdávána v obchodě zákazníkům  

• Kupóny – certifikáty, které slouží k úspoře při nákupu určitého výrobku 
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• Refundace – sleva poskytnuta v závislosti na předložení dokladu o nákupu 

určitého výrobku  

• Prémie – zboží nabízené s relativně nízkými náklady, nebo zdarma jako 

podnět k nákupu určitého výrobku 

• Frekvenční programy – programy poskytující odměny v závislosti 

na četnosti a intenzitě nákupů jednotlivých výrobků nebo služeb 

• Výhry – jsou nabídkou možnosti vyhrát hotovost, výlet nebo zboží 

jako odměnu za nákup 

• Věrnostní programy – peněžní nebo jiné hodnoty poměrně přibývající 

s rostoucím využíváním výrobků nebo služeb 

• Vyzkoušení zdarma – pozvání spotřebitelů k vyzkoušení produktu zdarma 

v naději, že jej posléze začnou kupovat 

• Záruky – zaručení funkčnosti výrobku na určité časové období či vrácení 

peněz nebo opravení, pokud výrobek nebude fungovat správně 

• Vázaná podpora – spolupráce dvou a více značek za účelem podpoření 

určitého výrobku či služby  

• Cross-sellingová podpora – Využití jedné značky k posílení jiné 

• Displeje a ukázky v místě prodeje – Vystavení zboží v prodejně a jeho 

ukázka 

Podporu prodeje v dnešní době hojně využívají i sázkové kanceláře, které si však 

tento marketingový nástroj musely upravit, tak aby dávalo jeho použití na trhu kurzových 

sázek smysl. Podpora prodeje je u sázkových kanceláří nejčastěji realizována formou 
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bonusů, které mohou zákazníci získat. Samotné bonusy mají různé formy, ale těmi 

nejčastějšími jsou:  

• Registrační bonusy 

• Retenční bonusy 

o Věrnostní bonusy 

o Bonusy připsané po splnění určitých podmínek 

o Bonusy vztahující se k určité události (narozeniny) 

• Aktivační bonusy 

o Bonusy připsané po splnění určitých podmínek  

▪ Uzavření kurzových sázek v určité hodnotě bonusu  

▪ Uzavření sázek v určitém minimálním kurzu  

▪ Uzavření sázek v určitém časovém rozmezí  

o Bonusy za přihlášení 

Ze seznamu je patrné, že existují tři základní typy bonusů. Registrační bonusy 

mají za cíl přilákat potencionálního zákazníka a častokrát vypadají velmi lukrativně, 

aby většinu lidí ihned zaujaly. Z níže přiložené tabulky č. 1 je zřejmé, jaké registrační 

bonusy v současné době české sázkové kanceláře nabízejí. V zásadě se dají rozdělit 

na dva typy. Prvním typem je bonus na ruku, který je zákazníkovi připsán okamžitě 

po dokončení plné registrace, která zahrnuje: vytvoření hráčského účtu, ověření e-

mailové adresy, ověření totožnosti, nastavení herních limitů a ověření platební metody. 

Druhý typ, který je v tabulce uveden jako bonus s podmínkou, zákazník získá jen ve 

chvílí, kdy splní předem stanovené podmínky. Tento bonus bývá častokrát velmi vysoký, 

tak aby zákazníky okamžitě zaujal, avšak jeho získání není tak snadné. V drtivé většině 

případů musí zákazník několikanásobně prosázet výši nabízeného bonusu, aby danou 

sumu získal. Z toho důvodu většina registrovaných zákazníků dosáhne jen na bonus na 

ruku.  
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Tabulka č. 1: Výše registračních bonusů u sázkových kanceláří v České republice 

k 20.5.2020  

Název sázkové 

kanceláře 

Registrační bonus 

Bonus na ruku Bonus s podmínkou 

Tipsport 150 Kč 50 000 Kč 

Fortuna 300 Kč 3 000 Kč 

Chance 200 Kč 2 000 Kč 

Sazkabet 500 Kč 5 000 Kč 

SYNOTip 500 Kč 10 000 Kč 

Maxi Tip 1 000 Kč 100 000 Kč 

Zdroj: Vlastní pracování 

Vliv registračních bonusů na sázkaře potvrzují i Daube a kol. (2017). Dle jejich 

průzkumu jsou registrační bonusy v očích potencionálních zákazníků vnímány velmi 

pozitivně. Drtivá většina zákazníků je shledává jako tzv. „peníze za nic“. Nicméně 

málokdo si již uvědomuje, že tento typ bonusů slouží sázkovým kancelářím k tomu, aby 

přesvědčily potencionální zákazníky k založení svého účtu. Ostatně několik respondentů 

uvedlo, že jejich plánem bylo vybrat od sázkových kanceláří bonusy a následně své účty 

zrušit. Nicméně své účty nakonec nezrušili a po získání bonusů sázeli dál, čímž bonus 

splnil svůj smysl.  

Další dva typy bonusů, a to retenční a aktivační se využívají k udržení, respektive 

k aktivaci jednotlivých zákazníků. Častokrát se zákazníkům nabízejí v době konání 

sportovních akcí za účelem zvýšení jejich aktivity. Získání některých z nich je velmi 

jednoduché. Například tzv. login bonus zákazník získá za přihlášení ke svému účtu, 

naopak u match-up bonusů je nutné několikanásobné prosázení předem stanovené sumy. 

V tomto směru je důležité konstatovat, že každá sázková kancelář má jinak nastavené 

podmínky pro získání bonusů. 

Čas od času sázkové kanceláře využívají i spotřebitelské soutěže, a to především 

na sociálních sítích (nejčastěji na Facebooku a Instagramu). Jedná se většinou o tipovací 

či znalostní soutěže jejichž cílem je zvýšení dosahu profilu na sociální síti a určitá forma 

aktivace současných zákazníků. 
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Podpora prodeje se dá realizovat i ve spojení s jiným marketingovým nástrojem, 

kterým může být například event marketing. Při těchto akcích získávají účastníci kupóny 

či se mohou zapojit do spotřebitelských soutěží o věcné dary či bonusy. Na tomto příkladu 

je krásně vidět, jak se jednotlivé nástroje komunikačního mixu mohou navzájem 

doplňovat tak, aby byly ve výsledku co nejefektivnější.  

3.2.3 Digitální marketing  

S rozvojem technologií se do popředí pozornosti firem dostala i možnost využití 

digitálního marketingu, který je pro oslovení některých segmentů zákazníků již účinnější 

než tradiční nástroje komunikačního mixu. 

Digitální marketing nezahrnuje jen samotnou online komunikaci, ale veškerou 

marketingovou komunikaci, která využívá digitální technologie. Jeho součástí je tedy 

online marketing, mobilní marketing a sociální média. (Frey, 2011) 

Právě online marketing řeší naplnění dvou základních úkolů, a to podporu značky 

a výkonnost značky. Pro splnění každého z těchto dvou úkolů se využívá jiných online 

marketingových nástrojů.  

Online podpora značky se dle Frey (2011) realizuje následujícími nástroji: 

• Bannerová reklama 

• Mikrostránky  

• Virové kampaně  

• Online PR  

• Věrnostní programy 

• Webová prezentace 

Naopak výkonnosti dané značky je dle Frey (2011) dosahováno především 

následujícími nástroji: 

• SEM (Search Engine Marketing) 

• E-mail marketing  

• Affiliate marketing 

Autoři Newall a kol. (2019) očekávají, že sázkové kanceláře v následujících letech 

zaměří svou pozornost primárně na digitální marketing, a to hned za dvou důvodů. 

Zaprvé, digitální marketing se neustále rozrůstá a zdokonaluje, což s sebou přináší i nové 

nástroje, pomocí kterých mohou sázkové kanceláře oslovovat své současné 
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i potencionální zákazníky. Zadruhé, digitální marketing umožňuje lepší zacílení 

jednotlivých kampaní, což s sebou přináší i lepší výsledky. 

Jak již bylo napsáno výše, tak digitální marketing se skládá z online marketingu, 

mobilního marketingu a sociálních médií. Vzhledem k tématu této diplomové práce 

se zabývám jen těmi nástroji, které ve své komunikaci nejčastěji využívají sázkové 

kanceláře. Z online marketingu se jedná o bannerovou reklamu, e-mail marketing 

a webovou prezentaci. V mobilní marketingu se zaměřuji hlavně na aplikace a 

v sociálních médiích se věnuji nejčastěji využívaným sociálním sítím, kterými jsou 

Facebook, Instagram a Youtube. 

3.2.3.1 Bannerová reklama 

Ačkoliv v poslední době dochází k růstu dalších forem inzerce na internetu, 

jako jsou například reklamy ve vyhledávání či katalogy a řádková inzerce, tak bannerová 

reklama je v České republice pořád nejvyužívanější. (Štědroň aj. 2017) 

Detailně na bannerovou reklamu nahlíží Jandal (2011), který ji přirovnává 

k billboardům, televizní reklamě či tiskovým reklamám, a to z toho důvodu, že poskytuje 

člověku informace o produktu nebo službě. Navíc využití obrázků, animací, videa či 

zvuku podle něj zvyšuje možnost získání pozornosti člověka. 

Bannerová reklama již v dnešní době zahrnuje velké množství různých formátů. 

Může se jednat jednak o statické formáty, animované anebo formáty s interaktivními 

prvky. Její úkoly jsou především zvyšování povědomí o značce, avšak některá bannerová 

reklama je zaměřena čistě na výkon. (Štědroň aj. 2017) 

Při využívání bannerových reklam je nesmírně důležité věnovat značnou 

pozornost měření a následnému vyhodnocení, které firmě napoví, zda je reklama správně 
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zacílena. Dle Jandala (2011) se bannerových reklam nejčastěji sledují následující 

ukazatele: 

• Počet kliků na danou reklamu 

• Imprese – počet zobrazení dané reklamy 

• CTR (Click Through Rate) -  Míra prokliku ze zobrazených reklam 

• Konverze – počet dosažených cílů reklamy 

• CPC (Cost Per Click) – cena za jedno kliknutí na reklamu 

 V případě bannerových reklam zaměřených na značku a její povědomí se pak 

sledují imprese či unikátní imprese, což se dá volně přeložit jako zobrazení, respektive 

unikátní zobrazení reklamy. (Štědroň aj. 2017)  

Bannerová reklama má tři základní výhody, kterými jsou: možnost jejího řízení 

v reálném čase a velmi dobré cílení na jednotlivé uživatele, měření počtu zobrazení 

reklamy, naprosto přesné měření počtu kliků na danou reklamu v reálném čase. (Hálek, 

2017) 

Sázkové kanceláře u bannerové reklamy musí brát zřetel na to, jaké internetové 

stránky jejich potencionální zákazníci navštěvují. Nejčastěji tedy cílí na stránky 

sportovních deníků, sportovních výsledků, ale i na stránky zabývající se kurzovým 

sázením. Právě na těchto třech typech webových stránek může jejich bannerová reklama 

oslovit nejvíce potencionálních zákazníků. Samotná grafická podoba jednotlivých 

bannerů je již různá. Některé sázkové kanceláře své bannery vážou na právě probíhající 

sportovní akce a jiné naopak využívají dlouhodobě univerzální grafiku a mění jen její 

textaci. 

3.2.3.2 E-mail marketing 

Ačkoliv je e-mail marketing v dnešní době velmi populární, tak Georgieva (2012) 

varuje, že využívání tohoto marketingového nástroje je pro firmy smysluplné jen 

ve chvíli, kdy si předem určí, co má být jeho cílem. Ve chvíli, kdy se firmy pustí do e-

mail marketingu bez stanovení jakékoliv strategie, tak dochází k nenaplnění jeho 

potencionálu.  

Štědroň a kol. tvrdí (2017), že e-mail marketing pro jednotlivé firmy skýtá velký 

výkonnostní potenciál, který je ovšem podmíněn splněním několika podmínek: 

• Kvalitní databáze příjemců sdělení  
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• Atraktivní obsah samotného sdělení 

• Správné cílení dané kampaně  

• Vysoká doručitelnost 

V zásadě existují dva typy databází, které mohou firmy pro své rozesílky využívat. 

Jedná se o jejich interní databázi, do které se řadí již registrovaní zákazníci a tato databáze 

je spravována firemními CRM odděleními. Za druhé jsou to nakoupené databáze. Pomocí 

nich se firma snaží oslovit potencionální zákazníky. U těchto nakoupených databází 

si firma může sama vyfiltrovat profil zákazníků podle svých požadavků. Jedná se 

například o filtry: pohlaví, věku, bydliště, zájmů atd. Nicméně je nutné podotknout, 

že čím více filtrů firma použije, tím dražší je finální rozesílka. 

Při využívání e-mail marketingu je potřeba, aby se firma vyvarovala hned 

několika chybám, které ji ve výsledku mohou stát jednak ztrátu daného zákazníka, tak 

i zhoršenou reputaci v očích veřejnosti. Mezi základní chyby patří dle Mikuláškové 

a Sedláka (2015) 

• Špatné zobrazení e-mailu – může k němu dojít při nevyužívaní pevných 

mezer, či při deformaci v mobilním zařízení. Z toho důvodu je důležité 

zkontrolovat vizuální stránku e-mailu před rozesílkou jak na stolním 

počítači, tak i na mobilním telefonu  

• Chyby v přechodu na web – firmy musí kontrolovat jednotlivá URL 

v daném e-mail tak, aby byl při rozesílce plně funkční 

• Špatný předmět e-mailu – špatně zvolený předmět e-mailu nejenže odradí 

zákazníka od jeho otevření, ale může způsobit i automatický přesun e-

mailu do hromadné pošty či přímo spamu. Některé e-mailové schránky již 

automaticky umísťují e-mailová sdělení se slovy: akce, sleva, bonus, 

přímo do hromadné pošty 

• Špatně zvolená skupina příjemců  

Hudák a kol. (2017) výše zmíněný seznam ještě doplňují o nutnost užitečnosti 

daného obchodního sdělení. V případě, že firma dlouhodobě zasílá svým zákazníků nijak 

užitečná sdělení, pak taktéž dochází k zvyšujícímu se počtu zrušení odběru. 

E-mail marketing má ovšem celou řadu výhod, které ve své publikaci zmiňuje 

autorka Gunelius (2018): 
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• Dostupnost – při správně nastaveném e-mail marketingu je pro firmu 

jednoduché, být v neustálém spojení se zákazníky 

• Efektivnost – při správně nastavené a optimalizované kampani jsou 

náklady na e-mail marketing několikanásobně nižší než jejich finanční 

přínos  

• Měřitelnost – dnešní nástroje e-mail marketingu umožňují jednoduché 

získání všemožných dat týkajících se provedené rozesílky. Firma 

se jednoduše dozví procento doručených e-mailů, open rate, click rate, 

či například množství zrušených odběrů 

• Personalizace – E-mailové kampaně se dají v dnešní době již značně 

přizpůsobit tak, aby zaujaly danou skupinu zákazníků v rozesílce 

• Posilování důvěry ve značku  

• Úspora času – jednotlivé e-mailingové nástroje umožňují nastavení 

automatických kampaní, které vedou ke značné časové úspoře  

Sázkové kanceláře pomocí e-mail marketingu zasílají jednak informační e-maily, 

ale i bonusové nabídky sloužící k aktivaci, či retenci zákazníků. Tyto e-maily jsou 

v drtivé většině vázané k blížící se či právě probíhající sportovní události, u které 

je předpoklad toho, že na ni budou zákazníci sázet. Může se jednat o velké sportovní akce 

typu mistroství světa či Evropy, nebo také prestižní utkání v domácích soutěžích. 

Ovšem e-maily neslouží jen ke kampaňovým sdělením. V dnešní době se pomocí 

nich řídí i registrační proces nových zákazníků tak, aby dokončili u dané sázkové 

kanceláře plnou registraci. 

3.2.3.3 Webová prezentace 

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu obyvatelstva, které má možnost připojení 

k internetu, je důležité, aby firmy své online prezentaci věnovaly dostatečnou pozornost. 

Dle dat z webové stránky Internet World Stats (2019) je v současné době již více jak 58 % 

světové populace připojeno k internetu. Vůbec nejvyšší procento uživatelů internetu má 

Severní Amerika, kde internet používá již necelých 95 % populace. Na druhém místě je 

v tomto směru Evropa, kde je k internetu připojeno necelých 90 % obyvatel. Zbylé části 

světa (vyjma Afriky, která má necelých 40 %), mají již více jak polovinu populace 

připojenou k internetu. Navíc se dá očekávat, že tato čísla budou v následujících letech 

neustále stoupat, a to především díky technologickému pokroku v Asii a Africe.  
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Na neustále se zvyšující počet uživatelů internetu musí reagovat i většina firem. 

Ty dnes mají již vlastní oddělení, která se věnují speciálně online marketingu a prezentaci 

firmy nejen na webu ale celkově v online prostředí. 

Na postupný rozvoj online prostředí musely reagovat i české sázkové kanceláře, 

které počínaje rokem 2008 začaly nabízet možnost online sázení. Nejprve formou 

webových stránek a v současnosti i přes mobilní aplikace. Ačkoliv byl přesun zákazníku 

z offline prostředí do online pozvolný, tak v dnešní době již více jak 85 % zákazníků sází 

převážně online. Přesun zákazníků z poboček je zapříčiněn několika důvody (Lidovky, 

2015): 

• Možnost sázení z pohodlí domova  

• Jednodušší přístup k nejrůznějším statistikám 

• Sledování streamů jednotlivých zápasů 

• Nulový manipulační poplatek v online prostředí  

• Časová úspora 

Ostatně faktory, proč sázející upřednostňují online sázení před sázením 

na pobočce, ve své publikaci uvádí i autoři Lopez-Gonzales a Estévez a Griffiths (2017). 

Ti navíc rozdělili tyto faktory na situační a strukturální, kdy situační faktory zahrnují 

všechny rysy týkající se prostředí a celkového pohodlí sázejícího a strukturální faktory se 

věnují spíše konstrukci a celkovému postavení hazardu. 

• Situační faktory 

o Snadnější a rychlejší přístup k sázkám díky online prostředí  

o Možnost nepřetržitého 24hodinového sázení  

o Určitá forma anonymity díky online sázení  

o Lepší komunikace s ostatními díky komunitním skupinám 

• Strukturální faktory 

o Kratší intervaly mezi sázkami a rychlejší formy odměňování  

o Možnost live sázek 

▪ Sázky na specifický okamžik ve hře  

o Možnost předčasného vyplacení sázky pomocí funkce cash-out. 

Výhra se počítá dle určitého koeficientu stanoveného danou 

sázkovou kanceláří 
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o Větší integrace do sázkového prostředí, která vede k většímu 

zážitku ze sázení 

Výše zmíněné faktory zásadně ovlivňují chování sázejících. Mladší generace již 

využívá současného technologického pokroku a sází převážně na webových stránkách 

či v mobilní aplikaci. Naopak na pobočky míří z pravidla starší generace zákazníků, kteří 

již nemají takovou touhu učit se novým věcem a sázení na pobočkách je pro ně rutinní 

záležitostí. 

Ačkoliv se počet zákazníků, kteří využívají sázení na pobočkách každých rokem 

snižuje, tak největší české sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna prozatím neuvažují 

o jakémkoliv rušení poboček, a to z toho důvodu, že by mohly přijít o některé 

své zákazníky, kteří by již přesun do online prostředí neuskutečnili. (Lidovky, 2015) 

3.2.3.4 Sociální sítě 

V poslední 10 letech dynamicky roste důležitost sociálních sítí, které se staly 

nedílnou součástí každodenního života, a to nejen v osobní rovině, ale i v rovině politické 

či ekonomické. S postupným slábnutím vlivu klasických médií jsou to právě sociální sítě, 

které pomalu přebírají část jejich komunikace. (Sloan a Quan-Haase, 2017) 

Především mladší generace je využívá na dennodenní bázi a dokáže u nich trávit 

i několik hodin v kuse. Je to způsobeno i tím, že sociální sítě v dnešní době nejsou jen o 

komunikaci mezi přátelí, ale nabízí člověku mnohem více možností. Lidé na nich 

častokrát sledují své idoly, sdílí své zážitky či nakupují. Navíc možností aktivity 

na sociálních sítích neustále přibývá. 

Dle Sajida (2016) přinášejí sociálních sítí firmám řadu výhod, mezi které patří: 

• Velikost – díky velkému počtu aktivních uživatelů sociálních sítí mohou 

firmy snáz komunikovat se současnými, ale i s potencionálními zákazníky 

• Zvyšování povědomí o značce – správně nastavená komunikace 

na sociálních sítích umožňuje nejen představení daného produktu 

či služby, ale i zvýšení povědomí o samotné značce či firmě 

• Dosah – správné zacílená komunikace dokáže oslovit specificky 

vyprofilovanou skupinu, která je pro firmu důležitá 
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• Provázanost s webovou stránkou firmy – Sociální sítě mohou snadno 

odkazovat na webovou stránku dané firmy, čímž se následně zvyšuje její 

návštěvnost. 

Z níže přiloženého grafu č. 2 je patrný počet aktivních uživatelů jednotlivých 

sociálních sítích za měsíc leden letošního roku. Dlouhodobě se na první pozici drží 

Facebook, který měsíčně používá bezmála 2,5 mld lidí. Na druhém, respektive třetím 

místě se nachází video platforma Youtube a komunikační sociální síť WhatsApp. 

Zajímavostí je, že některé sociální sítě se v grafu drží již několik let, a naopak jsou 

i takové, které zažijí nebývale strmý vzestup, avšak dlouhodobě si svou pozici neudrží 

a zájem o ně se začne postupně snižovat. Příkladem takové sociální sítě z poslední doby 

je například Snapchat. 

Graf č. 2: Počet aktivních uživatelů sociálních sítí v lednu 2020 (udáváno v milionech) 

 

Zdroj: Statista (2020), Dostupné z: https://www.statista.com//>  

 Možnosti své prezentace na sociálních sítích využívají i sázkové kanceláře, 

které svou komunikaci nejčastěji směřují na Facebook, Instagram a Youtube. Ty patří 

mezi nejpopulárnější sociální sítě nejen ve světě ale i v České republice, což ostatně 

můžeme vidět i na výše přiloženém grafu. Zároveň je nutné dodat, že do budoucna se dá 

očekávat vstup sázkových kanceláří i na sociální síť Tik Tok. Právě Tik Tok by mohl být 

pro sázkové kanceláře zajímavým marketingovým nástrojem, neboť byl v březnu a dubnu 

vůbec nejstahovanější sociální sítí (Statista, 2020).   
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Instagram a Youtube jsou sázkovými kancelářemi využívány především 

k brandovým aktivitám. Na Facebooku se s brandovými kampaněmi taktéž setkáváme, 

avšak důležité postavení zde mají i kampaně zaměřené na výkon, jejichž cíle mohou být 

různé. Může se jednat o registraci daného člověka u sázkové kanceláře, vklad na jeho účet 

či přímo provedení sázky. 

Není tajemstvím, že sociální sítě již v dnešní době nejsou jen o organickém 

obsahu, ale velký prostor si již vydobyl i placený obsah. Z toho důvodu je potřeba, 

aby měly sázkové kanceláře správně nastavené cílení svých kampaní. Pokud jsem na 

začátku teoretické části zmínil, že do cílové skupiny firem zabývajících se kurzovým 

sázením patří především muži ve věku 20-37 let, tak je z níže přiloženého grafu č. 3 

patrné, že tato věková skupina kliká na reklamní obsah průměrně 9x, respektive 10x 

za měsíc.    

Graf č. 3: Průměrný počet kliknutí na reklamu jedním facebookovým uživatelem za měsíc 

 

Zdroj: We are social (2020), Dostupné z: https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-

around-the-world-in-april-2020>   

Navíc průzkumy uvádí, že reklamní příspěvek má na zaujmutí uživatele 

Facebooku jen velice málo času. Na desktopu se jedná 2,5 vteřiny a na mobilním telefonu 

je to jen 1,7 vteřiny. Z toho důvodu je důležité, aby byl placený obsah něčím zajímavý. 

Autoři Newall a kol. (2019) zmiňují, že v posledních letech se neustále zvyšuje 

aktivita firem podnikajících v hazardu na sociálních sítích, což je způsobeno tím, 
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že na sociálních sítích je snadné oslovit svou cílovou skupinu. Dle autorů tento rostoucí 

trend v používání sociálních sítí přináší i negativa. Hlavním problémem je dle jejich 

názoru to, že se s reklamou na hazard setkávají na sociálních sítích i mladiství, které tato 

reklama může do budoucna ovlivnit v jejich rozhodování.  

3.2.3.5 Mobilní aplikace 

Nebývalý boom nezažívají v posledních letech jen sociální sítě ale i mobilní 

aplikace. Nicméně samotný vývoj aplikace a její udržování již v dnešní době nestačí. 

V důsledku neustále se zvyšující konkurence na poli těchto technologií se firmy musí 

zabývat i postupným vývojem aplikace, tak aby v konkurenčním prostředí obstála 

a splňovala veškeré požadavky zákazníků. Průzkum společnosti POQ (2019) uvádí, 

že zákazník si aplikaci v prvním měsíci po jejím stažení otevře průměrně 23x, v druhém 

měsíci 14x a ve třetím již jen 3x. Z průzkumu zároveň vyplývá, že pokud zákazník 

aplikaci pravidelně používá v prvních 14 dnech, tak si ji ve svém mobilu již ponechá 

a neodinstaluje ji. Pravděpodobnost ponechání aplikace v mobilním telefonu 

se mnohonásobně zvyšuje, jestliže v ní zákazník provede nákup.  

Právě z těchto důvodů je důležité, aby společnosti aktivně reagovaly na trendy 

v oblasti mobilních aplikací a neustále je zdokonalovaly. Spokojenost zákazníků je 

v tomto směru, vzhledem k rostoucí konkurenci, jedním z nejdůležitějších faktorů. 

(Jesenský aj. 2018) 

S postupně rostoucím množstvím mobilních aplikací, které se lidem do značné 

míry snaží zjednodušit život, se mění i čas, který lidé u mobilních telefonů tráví. Níže 

přiložený graf č. 4 znázorňuje průměrný počet hodin, který mobilním aplikacím věnují 

jednotlivé věkové skupiny starších 18 let. Je patrné, že nejvíce času u mobilních telefonů 

tráví lidé z věkové skupiny 18-24 let, kteří denně věnují svým aplikacím průměrně 3,2 

hodin. Následuje věková skupina 25-34 let, která aplikacím ve svém mobilním telefonu 

věnuje přibližně 2,6 hodin. Z grafu můžeme jednoduše vyčíst, že s přibývajícími roky 

se čas strávený u mobilních aplikací snižuje, což se dá odůvodnit tím, že: 

• Starší lidé nejsou zvyklý tolik využívat mobilní aplikace 

• U starších lidí již není touha porozumět novým technologickým trendům 

• Mění se priority, díky kterým na aplikace nezbývá tolik času 
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Graf č. 4: Průměrný denní čas strávený u mobilních aplikací dle věkových skupin  

 

Zdroj: comScore (2017), Dostupné z: www.comscore.com/> 

Nutnost vývoje a následného uvedení aplikace na trh si uvědomují i sázkové 

kanceláře. Jak jsem zmínil již v kapitole věnující se webovým stránkám, tak drtivá většina 

zákazníků v současné době sází převážně online a prodejní místa již navštěvují spíše 

starší generace sázkařů. 

Právě z těchto důvodů většina sázkových kanceláří přišla se svou aplikací. Vůbec 

první českou sázkovou kanceláří, která spustila svou mobilní aplikaci, byla Fortuna, a to 

25. 4. 2017. Hned o měsíc později byly spuštěny i aplikace společností Tipsport a Chance. 

Naopak sázková kancelář Sazkabet vyvinula svou aplikaci až v loňském roce a v App 

store se objevila 8. 10. 2019. (Apptrace, 2019) 

Ačkoliv je v dnešní době hazard vnímám v rámci možností jako součást 

společenského života, tak se sázkové kanceláře musí při uvádění svých aplikací na trh 

vypořádávat s určitými omezeními. Ta se vztahují především na telefony s operačním 

systémem Android, do kterých je možné stahovat aplikace výhradně z obchodu Google 

Play. Google se totiž striktně vymezuje vůči hazardu a tím pádem brání v umísťování 

hazardních aplikací do obchodu Google Play (Výjimka platí jen pro Francii, Velkou 

Británii a Irsko). (Google Play, 2019)  
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z webu jednotlivých sázkových kanceláří. Podobná opatření se v roce 2018 snažil zavést 

i Apple ve svém obchodě App Store, když nechal smazat aplikace, které byly provázené 

s hazardem, avšak posléze od tohoto kroku upustil. 

3.2.4 Influencer marketing 

Některé marketingové nástroje ztrácí v posledních letech na významu a některé 

se naopak stávají více a více důležitými. Jedním z těch, který zažil nebývalý boom, je 

právě influencer marketing.  Ačkoliv je tento marketingový nástroj relativně mladým 

pojmem, tak své kořeny má dle některých autorů již v osmdesátých letech 20. století. 

Zmiňují, že influencer marketing je jakýmsi vývojem product placementu, jehož vznik je 

spjat právě s osmdesátými lety minulého století. 

 České autorky Přikrylová a Jahodová (2010) popisují influencer marketing jako: 

„Identifikování a ovlivňování názorových vůdců u nichž je pravděpodobnost, že budou 

hovořit o produktu a zároveň mají schopnost ovlivnit názory ostatních spotřebitelů.“ 

Influencer marketing nabývá v posledních letech na nebývalém významu, a to 

především díky neutichajícímu zájmu o sociální sítě. Většina firem již určitý typ 

spolupráce s influencery vyzkoušela či se nad možností využití tohoto marketingového 

nástroje dozajista zabývala. Vhodně zvolený influencer se správnou cílovou skupinou 

dokáže skvěle oslovit potencionální zákazníky a zvýšit zájem o brand, produkt či službu. 

Z níže přiloženého grafu č.5 je vidět, jak s postupujícími roky stoupá cena za jeden 

post publikovaný influencerem v Americe. Nejnákladnější je cena youtubových videí, 

která v minulém roce vycházela v průměru na necelých 7 000 amerických dolarů za jedno 

video. Druhá nejnákladnější forma influencer marketingu se objevuje na Instagramu, 

kde influenceři inkasují za jednu fotografii/video v průměru 1 700 dolarů. 

Cena na Twitteru a Facebooku je v současnosti takřka vyrovnaná a jeden příspěvek 

zde vychází přibližně na 300 dolarů. Otázkou zůstává, jak do cen v influencer marketingu 

promluví nově vznikající sociální sítě, mezi které můžeme zařadit například Tik Tok. 
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Graf č. 5: Vývoj ceny influencer marketingu na sociálních sítích za jeden post v $ 

 

Zdroj: Statista (2020), Dostupné z: https://www.statista.com/> 

 Vzhledem k tomu, že se influencer marketing neustále posouvá, přišla 

marketingová agentura Talkwalker (2018) s predikcí toho, jaké změny se u tohoto 

marketingového nástroje dají očekávat do budoucna: 

• Dojde k postupné regulaci influencer marketingu 

• Bude se zvyšovat počet influencerů zaměřených na jednu oblast (například 

na sport) na úkor těch, kteří se věnují obecným věcem 

• Vzhledem k rostoucímu počtu influencerů bude těžší najít správného jedince pro 

propagaci firmy 

• Cena za influencer marketing se bude v nadcházejících letech zvyšovat 

 Sázkové kanceláře si ke spolupráci nejčastěji vybírají ty influencery, kteří své 

jméno postavili právě na příspěvcích ze sportovního odvětví. Právě díky těmto 

influencerům je možné nejlépe oslovit potencionální zákazníky z cílové skupiny. 

Nevýhodou tohoto marketingového nástroje tak zůstává již jen fakt, že sociální sítě jsou 

i v dnešní době využívány z velké části mladší populací, která však do cílové skupiny 

sázkových kanceláři dle zákonných omezení patřit nemůže. Nicméně sázkové kanceláře 

mohou pomocí influencer marketingu alespoň zvyšovat povědomí o své značce. 
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3.3 Kurzové sázení  

Pro lepší pochopení tématu marketingové komunikace sázkových kanceláří je 

potřeba si vysvětlit i samotný pojem kurzového sázení a ukázat současnou situaci na trhu 

sázkových kanceláři v České republice.  

Zjednodušeně se dá konstatovat, že kurzové sázení se řadí mezi sázkové hry, 

kde je principem odhadování výsledků různých událostí za účelem výhry. Přičemž 

pravděpodobnost jednotlivých výsledků je pořadatelem vyjádřena pomocí kurzů, 

kdy nižší kurz představuje větší šanci na to, že se daný výsledek nastane. Ve chvíli, kdy 

zákazník uhodne výsledek dané události, tak mu pořadatel vyplatí výhru, která se spočítá 

jakožto vklad sázkaře vynásobený kurzem daného tipu na událost. 

Kurzové sázky nejlépe definuje zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb. (2016) 

jako: „Kurzová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové 

příležitosti. Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost 

veřejné pozornosti. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka 

přijata, a výši sázky.“ 

V dřívějších dobách bylo kurzové sázení spojováno především s koňskými 

dostihy. Nicméně v současnosti se již vypisují kurzy na nespočet sportovních, ale i 

společenských událostí, tak aby byla poptávka sázkařů zcela uspokojena. Právě 

dostatečná nabídka událostí, na které mohou sázkaři sázet podmiňuje i vyšší zájem 

o kurzové sázení. (Hing, 2014) 

V posledních letech jsme svědky nebývalého nárůstu počtu aktivních sázejících. 

Tento nárůst je dle australského průzkumů způsoben tím, že dochází k rapidnímu nárůstu 

reklamy během sportovních přenosů a zároveň se lidé častěji setkávají s hazardním 

odvětvím na internetu a sociálních sítích. Právě nebývalé množství reklamy, se kterou 

se lidé v posledních letech setkávají, vede k narůstajícímu počtu aktivních sázejících. 

(Hing, 2014) 

3.3.1 Sázkové kanceláře 

Sázkové kanceláře jakožto společnosti stojící na straně nabídky se snaží uspokojit 

své zákazníky nejen dostatečně zajímavou nabídkou událostí, na které se dá sázet, ale i 

množstvím výhod oproti konkurenci. 
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V České republice v současné době působí 8 sázkových kanceláří, které mají 

licenci ministerstva financí, bez které není možné na území České republiky provozovat 

kurzové sázení. 

Seznam sázkových kanceláří s licencí ministerstva financí (2019):  

• TIPSPORT a.s. 

• FORTUNA GAME a.s. 

• SAZKA a.s. (prostřednictvím Sazkabet) 

• CHANCE a.s. 

• MAXI-TIP a.s. 

• SYNOT TIP a.s. 

• Evona Electronic, spol s.r.o 

• TOTO CZ a.s. 

Z těchto 8 sázkových kanceláří jsou hned 3 vedeny pouze jako internetové 

sázkové kanceláře, což znamená, že nemají kamenné pobočky a zákazníci si u nich 

mohou vsadit jen po internetu. Jedná se o sázkové kanceláře Sazkabet, Synot-tip a Maxi-

tip. (Ministerstvo financí, 2019) 

Nejsilnějšími společnostmi na trhu sázkových kanceláří v České republice jsou 

Tipsport a Fortuna. Všem českým sázkovým kancelářím značně pomohla změna 

legislativy z roku 2017. V tomto roce musely všechny zahraniční sázkové kanceláře 

zrušit, vyplatit účty všem svým zákazníkům a až pak založit nové účty podle platné české 

legislativy. Nicméně nutnost zrušení všech účtů a pak jejich opětovné vytvoření nebyl 

jediný problém, se kterým se zahraniční společnosti musely potýkat. Nové sázkaře bylo 

posléze možné registrovat jen na kamenných pobočkách, kterými však zahraniční 

společnosti v čele se sázkovou kanceláří BWIN nedisponovaly. Problém absence 

kamenných poboček byl možný vyřešit jedině ověřením občanského průkazu u notáře, 

avšak takto zdlouhavý proces nutný k registraci drtivou většinu českých sázkařů odradil 

a zároveň i pro zahraniční sázkové kanceláře přestal být český trh kurzových sázek 

zajímavý. 

3.3.2 Trh sázkových kanceláří na území České republiky 

Již v předchozí kapitole je zmíněno, že nejsilnějšími společnostmi na trhu 

sázkových kanceláří v České republice jsou Tipsport a Fortuna. Právě tyto dvě 

společnosti drží více jak 90% podíl českého trhu, což můžeme vidět na níže přiloženém 
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grafu č. 6. Třetí nejsilnější společností je Sazkabet, který spadá pod Sazka a.s. Zbylé 

sázkové kanceláře mají již jen minoritní podíl. 

Graf č. 6: Podíl na trhu sázkových kanceláří v ČR 

 

Zdroj: Interní data Sazkabet 

Důvodů takto silného postavení Tipsportu a Fortuny na českém trhu sázkových 

kanceláří je hned několik: 

• Obě sázkové kanceláře vznikly již na začátku devadesátých let, kdy byla 

konkurence na trhu sázkových kanceláří minimální, což jim umožnilo 

získat dostatečně velkou základnu zákazníků 

•  Legislativní omezení, která výrazně zamezují zahraničním společnostem 

vstup na český trh. 

• Síť prodejních míst. Ačkoliv dnes se již drtivá většina tiketů uzavírá přes 

internet, tak v minulosti byla široká prodejní síť důležitým faktorem pro 

získání velkého množství zákazníků 

• Vysoké výdaje na marketingovou komunikaci, které jednak slouží 

k udržení stávajících, ale i k získání nových zákazníků 

• Sponzoring nejpopulárnějších soutěží a týmů v České republice 

• Široká nabídka kurzových příležitostí 

• Rychlá reakce na aktuální trendy v kurzovém sázení 
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3.4 Zákon o hazardních hrách 186/2016 Sb. 

V souvislosti s tématem této práce je potřeba věnovat značnou pozornost i zákonu 

o hazardních hrách, kterým se sázkové kanceláře musí řídit a který jim určuje omezení. 

Zákon o hazardních hrách (2016) vymezuje samotnou působnost zákona, definuje 

hazardní hru, ale i pojmy jakými jsou účastník, vklad, sázející a sázka. Dále se zákon 

zabývá samotným provozovatelem hazardní hry, omezeními, ale i jednotlivými herními 

plány a mlčenlivostí.  

Do takzvaných hazardních her se ze zákona o hazardních hrách (2016) řadí: 

• Kurzové sázky,  

• Loterie, 

• Technické sázky, 

• Bingo, 

• Živé hry, 

• Tomboly, 

• Turnaje malého rozsahu, 

• Totalizátorové hry. 

3.4.1 Omezení dle zákona o hazardních hrách 

Základním omezením hazardních her je nemožnost účasti osob mladších 18 let. 

Mezi další omezení pramenící ze zákona 186/2016 Sb. (2016) se řadí: zákaz poskytování 

účastníkovi hazardní hry jakoukoliv výhodu v podobě potravin, tabákových výrobků, 

či povzbuzujících látek, dále se zakazuje přijímat nepeněžní vklady sázky. Osoby 

působící v dané společnosti, která se zabývá hazardními hrami mají zakázáno se těchto 

her účastnit za předpokladu, že vykonávají činnosti či úkoly, které hazardní hru ovlivňují. 



40 

 

Dle zákona 186/2016 (2016) se zakazuje taková hazardní hra: 

• Která nedostala povolení či nebyla řádně ohlášena dle zákona, 

• Která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou 

možnost výhry, 

• Která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku, 

• U které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka 

hazardní hry, 

• U které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu 

pozdějším účastníkem hazardní hry, 

• Která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před 

zaplacením sázky ukončit, 

• Která používá státní symboly členského státu, Evropské unie nebo státu, 

který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny, 

• Ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo 

neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem 

ovlivněny, nebo jejíž výsledek je předem znám. 

3.4.2 Sebeomezující opatření 

Ve světě hazardních her se jednotlivá omezení netýkají jen samotných společností 

provozujících hazardní hry, ale i zákazníků. Ti si nastavují takzvaná sebeomezující 

opatření, která se zavedla jakožto prevence před vznikem závislosti na hazardních hrách. 

Sebeomezující opatření jsou vymezena v samotném zákonu o hazardních hrách 

(2016) a týkají se i kurzových sázek. U nich je provozovatel povinen umožnit účastníkovi 

nastavit limity: 

• maximální výše sázek za 1 den, 

• maximální výše sázek za 1 kalendářní měsíc, 

• maximální výše čisté prohry za 1 den, 

• maximální výše čisté prohry za 1 kalendářní měsíc. 

Jak je již z předchozích řádků patrné, tak sebeomezující opatření mají za cíl 

snižovat riziko vzniku závislosti jednotlivých zákazníků na hazardních hrách. Problémem 

v tomto případě může být fakt, že provozovatel je povinen nastavení limitů zákazníkovi 
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umožnit, nicméně zákazník ji nemusí využít. To posléze vede k tomu, že velká většina 

zákazníků této možnosti nevyužije a limity se nenastaví. Jednotlivé sázkové kanceláře 

v České republice umožňují nastavení veškerých výše zmíněných limitů, nicméně 

nabízejí i některé další. Mezi ty se řadí limity týkající se doby přihlášení či počtu 

přihlášení v rámci dne či měsíce. 

3.4.3 Kurzové sázky dle zákona 

Zákon o hazardních hrách (2016) se detailně věnuje i kurzovým sázkám. 

Vymezuje pojem kurzová sázka a živá kurzová sázka, stanovuje podmínky účasti 

na kurzové sázce, nutnosti potřebné k registraci u sázkové kanceláře, tvorbu kurzů či 

zákazy v příjímání sázek. 

Účast osob na kurzových sázkách je v současné době podmíněná splněním hned 

několika podmínek, které zákon o hazardních hrách (2016) definuje následovně: 

• Podmínkou účasti na kurzové sázce je registrace, nejde-li o kurzovou 

sázku na zvířecí dostih. 

• Registraci zajišťuje provozovatel. 

• Registrace zahrnuje: 

o Zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, 

o Přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků  

o Aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní 

prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních 

prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele 

• Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze 

jedno uživatelské konto. 

• Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po zadání 

přístupových údajů k uživatelskému kontu nebo předložení jiného 

přístupového prostředku. 

Nutnost registrace u sázkové kanceláře pro možnost vsazení kurzové či živé 

kurzové sázky vešla v platnost s novelou zákona o hazardních hrách na počátku roku 

2018. V souvislosti s touto novelou zákona musely sázkové kanceláře začít maximálně 

využívat své marketingové nástroje k dosažení co nejvyššího počtu registrací u svých 

dosud neregistrovaných zákazníků.  
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4 METODIKA PRÁCE 

V této kapitole jsou představeny metodické postupy, které umožnily kvalitní 

analýzu marketingové komunikace firmy Sazkabet. Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu 

byly využity dvě metody sběru dat. Jednalo se o polostrukturované rozhovory se třemi 

zaměstnanci sázkové kanceláře Sazkabet, kteří se v problematice marketingové 

komunikace orientují. Další potřebné informace byly získány z analýzy textů, dokumentů 

a sekundárních dat. 

Před zdůvodněním výběru těchto metod bylo potřeba si nejdříve definovat 

základní soubor a posléze i výzkumný soubor. Díky vymezení těchto dvou pojmů došlo 

ke správnému výběru kompetentních osob, jejichž názory a předané informace měly 

zásadní podíl na sepsání diplomové práce. 

4.1 Základní soubor 

Základním souborem se rozumí všichni marketingoví zaměstnanci českých firem, 

které operují na trhu kurzového sázení, neboť právě tato problematika byla v diplomové 

práci řešena.  

4.2 Výzkumný soubor 

Výzkumným souborem této diplomové práce byli tři zaměstnanci sázkové 

kanceláře Sazkabet, kteří mi svými znalostmi nejen o chodu společnosti, ale i 

o zákaznících či marketingových aktivitách, dokázali předat potřebné informace. 

Konkrétně se jednalo o brand manažera, specialistu digitálního marketingu a specialistu 

sociálních sítí. 

4.3 Zdůvodnění výběru metod a zaměstnanců 

Jak jsem již zmiňoval výše, tak pro získání potřebných informací byly provedeny 

tři polostrukturované rozhovory. K upřednostnění polostrukturovaných rozhovorů 

před strukturovanými jsem se rozhodl z toho důvodu, že jsem chtěl v průběhu dotazování 

pokládat doplňující otázky, tak aby došlo k získání co nejdetailnějšího pohledu 

respondentů na řešenou problematiku. 

 Využití jen strukturovaných rozhovorech by znamenalo, že bych sice získal 

odpovědi na předem připravené otázky, avšak další informace pramenící z doplňkových 

otázek bych se již nedozvěděl. Naopak nestrukturovaný typ rozhovorů v této práci nebyl 
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využit z toho důvodu, že při spontánním kladení otázek by mohlo dojít k opomenutí 

některé oblasti z řešené problematiky a nezískal bych tím pádem veškeré potřebné 

informace. 

 Pokud se zaměřím na samotný výběr zaměstnanců, tak jsem výše zmíněné vybral 

z toho důvodu, že každý z nich má na starost určitou část marketingové komunikace. 

Jelikož jsem chtěl v diplomové práci mapovat celkovou komunikaci Sazkabetu, tak 

pro mě bylo důležité získat informace o každém marketingovém nástroji, kterým se firma 

prezentuje a zároveň, který používá ke komunikaci se zákazníky. 

4.3.1 Rozhovor s brand manažerem 

 Vzhledem k tomu, že jsem se nejprve potřeboval dozvědět základní informace 

o Sazkabetu, tak byl první polostrukturovaný rozhovor uskutečněn s brand manažerem, 

který má celkové povědomí o chodu firmy a zároveň mi dokázal předat i informace 

o některých marketingových nástrojích, kterým se věnuje. Otázky byly rozděleny do pěti 

okruhů. Konkrétně se jednalo o: obecné informace, konkurenci, reklamu, digitální 

marketing a další formy marketingové komunikace. 

 Během rozhovoru jsem pokládal jednak předem připravené otázky, tak i 

doplňující otázky, a to především ve chvíli, kdy bylo k dané problematice potřeba získat 

více informací. Samotný rozhovor se uskutečnil v polovině měsíce května v sídle 

společnosti Sazka a.s.  

4.3.1.1 Struktura rozhovoru s brand manažerem 

Obecné informace 

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

době podílí na tržbách společnosti?  

• Který marketingový nástroj je v současnosti tím nejdražším?  

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

offline sázení, když má Sazka obrovskou retailovou síť?  

• Jaké jsou nejsázenější sporty/sportovní akce během roku?  

• Jak byste definoval cílovou skupinu zákazníků?  

Konkurence 

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

jaká pozice (% na trhu) je cílem do budoucna?  
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• Kde má Fortuna a Tipsport oproti Sazkabetu nejvíce navrch? Co zákazníci 

u těchto firem nejvíce oceňují, a naopak u Sazkabetu nejvíce postrádají? 

Reklama 

• Využíváte televizní reklamu? Na jaké kanály ji umísťujete? 

• Jak se stavíte k tiskové reklamě? 

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

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

sportovních stadionů. Už jste ji využili? 

• Využíváte ještě nějaký jiný typ reklamy mimo těch dříve zmíněných 

a internetové? 

Digitální marketing 

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

Splňuje zatím očekávání? Jak je zákazníky hodnocena?  

• Jak probíhala její propagace? Jakými nástroji byla aplikace komunikována? 

• Aplikace prozatím nedisponuje všemi funkcemi, které jsou dostupné na webu. 

Kdy se do aplikaci předají funkce jako cashout či kombinovaná sázka? 

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

pro jeho zrychlení? 

Další formy marketingové komunikace 

• Fortuna a Tipsport aktivně využívají možností sponzoringu. Chystá něco 

podobného i Sazkabet?  

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

spolupráce ukončena? 

• 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?  

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

4.3.2 Rozhovor se specialistou digitálního marketingu 

Uskutečnění rozhovoru se specialistou na digitální marketing bylo důležité 

především z toho důvodu, že Sazkabet v dnešní době tento marketingový nástroj využívá 

velmi hojně a tím pádem jsem potřeboval zjistit, jaké části digitální marketingu používá 
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nejčastěji, jak se staví k novinkám, které tento nástroj nabízí a jaké jsou plány 

do budoucna. Stejně jako u rozhovoru s brand manažerem, tak i v tomto případě byly 

otázky rozděleny do jednotlivých okruhů. Jednalo se o: obecné informace, kam jsem 

zařadil především bannerovou reklamu a práci konkurence v digitálním marketingu a dále 

o influencer marketing a e-mail marketing. Samotné otázky se nezaměřovaly jen 

na minulost a současnost, ale chtěl jsem se dozvědět i postoj a plány Sazkabetu 

do budoucna, tak abych si udělal představu, jakým směrem se chce firma v digitálním 

marketingu vydat.  

Podobně jako u brand manažera, tak i rozhovor se specialistou na digitální 

marketing se uskutečnil v polovině měsíce května, a to přímo v sídle společnosti 

Sazka a.s. Skládal se z předem připravených otázek, které byly v průběhu dotazování 

doplněny o další otázky, tak abych získal podrobnější informace k řešené problematice. 

4.3.2.1 Struktura rozhovoru se specialistou na digitální marketing 

Obecné informace 

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

• Na kterých stránkách Sazkabet inzeruje bannerovou reklamu? 

• Jaké ukazatele jsou pro vás u bannerových reklam nejdůležitější?  

• Jaký typ formátů bannerové reklamy nejčastěji využíváte a proč? 

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

• Jak se liší bannerová reklama Sazkabetu a konkurence? 

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

Influencer marketing 

• Sazkabet pro komunikaci nové aplikace využil influencer marketing, se kterými 

influencery se nakonec spolupracovalo? 

• Jak probíhal výběr jednotlivých influencerů? Jaké museli splňovat podmínky? 

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

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

pokračovat i v budoucnu?  

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

problémem tohoto komunikačního nástroje? 
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• 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? 

E-mailing marketing 

• Jak často Sazkabet oslovuje zákazníky pomocí mailingové komunikace? 

• K jakým akcím se mailingová komunikace nejčastěji váže?  

• Jaké jsou základní typy mailingové komunikace? 

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

4.3.3 Rozhovor se specialistou sociálních sítí 

K marketingové komunikaci sázkových kanceláří již v dnešní době 

neodmyslitelně patří i sociální sítě. Z toho důvodu pro mě bylo důležité uskutečnit 

rozhovor i se specialistou, který se v Sazkabetu zabývá právě touto součástí marketingové 

komunikace. Ačkoliv se Sazkabet neřadí mezi firmy, pro které jsou sociální sítě 

nejdůležitějším komunikačním kanálem, tak jsem potřeboval zjistit, jaký je aktuální stav 

a zároveň, jaký má firma plán se sociálními sítěmi do budoucna. 

Stejně jako u předcházejících rozhovorů, tak i tento byl rozdělen do několika 

okruhů. Ze začátku jsem pokládal otázky, které se zaměřovaly na obecné informace a 

následně jsem se věnoval jednotlivým sociálním sítím. Nejprve Facebooku a Instagramu, 

což jsou sociální sítě, které Sazkabet v současné době využívá, a nakonec jsem 

respondentovi položil i několik otázek na téma Youtube a plánů s touto sociální sítí 

do budoucna.  

Tento v pořadí třetí rozhovor se uskutečnil stejně jako dva předcházející 

v polovině měsíce května v sídle společnosti Sazka a.s. a opět byl veden 

polostrukturovanou formu. 

4.3.3.1 Struktura rozhovoru se specialistou na sociální sítě 

Obecné informace  

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

do budoucna zapojení dalších sociálních sítí. Případně kterých?   

• Jaký údaj u jednotlivých příspěvků je pro Sazkabet nejdůležitější a proč? 

Imprese, Reach, CTR?  
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• Čím se nejvíce liší komunikace Sazkabetu a konkurence na sociálních sítích?   

Facebook  

• Je komunikačně nějak provázaný profil Sazkabetu s ostatními vertikálami Sazky? 

Případně jak a který komunikovaný obsah je obdobný?  

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

se být společnost spíše proaktivní ve zkoušení nových formátů?  

• Jaká je strategii pro komunikaci na Facebooku?  

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

fotky (českých) sportovců?   

• Jaké příspěvky bývají nejúspěšnější a čím je to nejčastěji ovlivněno?  

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?   

• Jakým způsobem chce firma docílit většího počtu sledujících? Je stanovený 

nějaký počet, kterého chce firma dosáhnout do konce roku 2020?  

• Velmi hojně využíváte během sportovních utkání Instagram stories. Pociťujete 

zájem fanoušků o tyto stories?  

• 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?   

• Jak ta spolupráce probíhala? Co museli influenceři publikovat?  

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?  

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

dokázal představit?  
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• Pokud by nakonec došlo k vytvoření youtobového profilu, zvažovala by se 

spolupráce s některými youtubery?  

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

na které Sazkabet nechce/nemůže cílit?  

4.4 Zpracování a interpretace rozhovorů 

Jak jsem zmínil již v předcházejících kapitolách, tak jednotlivé rozhovory byly 

provedeny v polovině měsíce května, a to přímo v prostorách Sazka a.s. Konkrétně byla 

k uskutečnění rozhovorů využita jedna ze zasedajících místností tak, aby bylo zajištěno, 

že rozhovory nebudou narušovány dalšími osobami, což by mohlo způsobit nesoustředění 

a zároveň neposkytnutí veškerých informací. Každý z rozhovorů trval i s přípravou přímo 

v zasedací místnosti okolo 20 minut a jednotlivé odpovědi respondentů jsem 

zaznamenával na diktafon, a to z toho důvodu, abych v diplomové práci následně 

neopomenul zmínit některou z informací, které jsem se během rozhovorů dozvěděl. 

Následně došlo k přepsání nahraných rozhovorů do tištěné podoby.  

Odpovědi jednotlivých respondentů interpretuji v kapitole věnující se přímo 

analýze marketingové komunikace sázkové kanceláře Sazkabet. Jelikož byly provedeny 

hned tři rozhovory, tak u jednotlivých interpretací rovnou zmiňuji i zaměstnance, který 

mi danou informaci během rozhovoru předal.  

Přepis všech tři rozhovorů se nachází v přílohách na konci této diplomové práce. 

4.5 Analýza textů, dokumentů a sekundárních dat 

V analýze textů a dokumentů jsem se věnoval reklamě, e-mail marketingu, 

webovým stránkám, mobilní aplikaci, sociálním sítím. 

U reklamy jsem zkoumal především její grafické zpracování. Zaměřil jsem se 

na volbu barev, pozadí, ale i na použitou textaci a využívání jednotlivých formátů, které 

reklama v dnešní době nabízí. V e-mail marketingu jsem analyzoval jednotlivé e-mailové 

šablony. Konkrétně mě zajímala celková stavba e-mailů, využívání grafiky, množství 

textu i funkčnost odkazů na webové stránky sázkové kanceláře. U webové prezentace 

sázkové kanceláře jsem se zaměřil především na vizuální stránku, její celkové uspořádání 

a zároveň na funkčnost, která je pro zákazníky ostatně jedním z nejdůležitějších 

parametrů. V mobilní aplikaci jsem stejně jako u webové prezentace zkoumal její vzhled 

a funkčnost. U sociálních sítí byly zkoumány jednotlivé příspěvky a zároveň to, 

jak působil celý profil společnosti. 
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5 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

SÁZKOVÉ KANCELÁŘE SAZKABET 

5.1 Profil firmy 

Sazkabet je součástí akciové společnosti Sazka, která patří v současné době mezi 

nejvýznamnější hazardní společnosti na území České republiky. Drtivé většině občanů 

České republiky se pod pojmem Sazka okamžitě vybaví loterie Sportka. Nicméně 

Sazka a.s. se nevěnuje jen loterijním službám. Do jejího portfolia v dnešní době řadíme 

velké množství dalších aktivit:  

• Loterie 

• Stírací losy 

• Online losy 

• Sazkabet (kurzové sázky)  

• Sazka Fantasy 

• Sazka Hry 

• Sazka Klub 

V zásadě se dá říci, že Sazka cílí každou svou vertikálou na určitou skupinu lidí. 

Vůbec nejstarší cílová skupina se nachází u loterií, konkrétně u Sportky. Naopak 

nejmladší cílovou skupinu má Sazka Fantasy. To je ostatně také jediná vertikála 

společnosti, která jí přímo nepřináší žádný zisk.  

5.1.1 Historie firmy 

Vznik Sazky se datuje k roku 1956. Ihned po svém vzniku byla svěřena do rukou 

ČSTV (Československého svazu tělesné výchovy) a její jediná hra se jmenovala totožně, 

tedy Sazka. Principem hry bylo tipování sportovních výsledků, což znamená, že už 

v polovině dvacátého století docházelo k pomalému formování dnešního Sazkabetu. 

Druhou hrou, kterou Sazka spustila, byla dnes již všem známá Sportka.  

 Pokud se zaměřím přímo na kurzové sázky, tak dalším důležitým milníkem 

v historii Sazky potažmo Sazkabetu byl rok 1996. Právě v tomto roce společnost oficiálně 

spustila kurzové sázení tak, jak ho známe dnes. Následně, v roce 2009 došlo ke spuštění 

online kurzového sázení a zatím poslední důležitý milník přišel v roce 2019, kdy byla 

vyvinuta mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android a iOS. 
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5.1.2 Konkurence 

Dle odpovědí od brand manažera patří Sazkabetu v současné době 3. respektive 

4. pozice na trhu kurzového sázení v České republice, když zabírá okolo 3 % trhu. Na 

prvním místě se dlouhodobě drží sázková kancelář Tipsport, kterou má většina 

sportovních fanoušků v České republice spojenou především s jejím sponzoringem 

hokejové extraligy. Na druhém místě se nachází Fortuna. Ta se naopak v posledních 

letech zaměřila zejména na fotbalové prostředí a stala se generálním partnerem dvou 

nejvyšších fotbalových lig v České republice, a navíc je i premium partnerem české 

fotbalové reprezentace. Třetí nejvyšší podíl má v současné době Chance, která je někdy 

počítána jako součást Tipsportu. Tato sázková kancelář je generálním partnerem druhé 

nejvyšší hokejové ligy. 

Pokud se zaměřím na jednotlivé výhody, které mají Tipsport a Fortuna oproti 

Sazkabetu, tak se i dle slov brand manažera se jedná především o: 

• Dlouhodobé postavení na českém trhu – Tipsport i Fortuna již na českém 

trhu sázkových kanceláří operují od 90. let 20 století, což jim umožnilo 

rozdělit se velkou část zákazníků, kteří v současné době nevidí důvod 

přecházet ke konkurenci. Dle průzkumu přemýšlí o možnosti změnit svou 

sázkovou kancelář jen 1/3 z aktivních zákazníků  

• Sponzoring – jak je popsáno výše, tak obě sázkové kanceláře se hojně 

věnují sponzoringu a staly se generálními partnery dvou nejoblíbenějších 

kolektivních sportů v České republice (fotbal a hokej), což jim umožňuje 

lépe komunikovat se zákazníky a zároveň u nich docílit určitého 

zafixování značky s daným sportem  

• Síla brandu – díky dlouhodobému postavení na trhu si obě společnosti 

dokázaly vytvořit silný brand, díky kterému se dostaly do povědomí lidí 

zabývajících se kurzovým sázením 

5.1.3 Cíle do budoucna 

Dlouhodobým cílem společnosti je, vylepšit svou pozici a přiblížit se nejsilnějším 

hráčům na trhu. Pozitivním jevem je, že podíl Sazkabetu se v posledních letech neustále 

zvyšuje, a navíc firma dle informací od brand manažera roste dynamičtěji než samotný 

trh sázkových kanceláří. Problémem ovšem je, že velké množství zákazníků sází 

pravidelně jen u jedné sázkové kanceláře, na jejíž komunikaci i nabízené služby jsou 
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dlouhodobě zvyklí a v případě, že firma nemá časté výpadky svých serverů či jiné 

nedostatky, tak nemají důvod přecházet ke konkurenci.  

Tento trend se v minulých letech pokoušela nabourat sázková kancelář Maxi Tip. 

Ta se snažila přilákat zákazníky svých konkurentů vysokými registračními bonusy, 

avšak ani ty v konečné fázi nevedly k výraznějšímu posunu firmy a Maxi Tip tak stále 

zaujímá velmi malý podíl na trhu.  

5.1.3 Zákazníci 

Dle informací od brand manažera, který odpovídá za celkovou komunikaci a profil 

sázkové kanceláře, tak Sazkabet do své cílové skupiny řadí muže ve věku 25-55 let, kteří 

mají zájem o sport a především o sázení. Počet plně registrovaných zákazníků se rychle 

mění, avšak meziroční růst se poslední dobou pohybuje okolo 30 %, což dokazuje, 

že firma se svou marketingovou komunikací nepracuje špatně. 

5.2 Komunikační mix 

Sazkabet využívá v komunikačním mixu jen ty nástroje, které jsou vzhledem 

k jeho cílové skupině nejefektivnější. Zaměřuje se především na reklamu, podporu 

prodeje, digitální marketing a influencer marketing. Určitou pozornost věnuje i public 

relations, avšak ty v této diplomové práci analyzovat nebudu, neboť jsou sázkovou 

kanceláří využívány velmi málo. Stejně tak osobní prodej, který se uvádí jako jeden 

ze základních nástrojů komunikačního mixu, Sazkabet v současné době vůbec nevyužívá. 

Je to způsobeno tím, že společnost působí jen v online prostředí a využití tohoto nástroje 

by jí nepřineslo vzhledem k jeho finanční náročnosti téměř žádný přínos. 

5.2.1 Reklama 

Reklama je dlouhodobě nejpoužívanějším, ale také nejdražším nástrojem 

komunikačního mixu. Velmi hojně ji využívá i Sazkabet. Ten se zaměřuje především 

na televizní reklamu, neboť tou dokáže oslovit největší množství osob. Nicméně firma se 

nebrání ani jiným formám reklamy, avšak oproti té televizní je využívá jen v malém 

měřítku.  

5.2.1.1 Televizní reklama 

Televizní reklama je v České republice využívána hojně, a to zejména 

v komerčních televizích. Pokud se zaměřím na sázkové kanceláře, tak ty se snaží oslovit 

své zákazníky především na sportovních kanálech, neboť právě ty sleduje drtivá většina 
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osob z jejich cílové skupiny. Mezi nejvýznamnější sportovní kanály v České republice 

řadím O2 sport, Digi Sport, Nova Sport, Sport 1, Sport 2, Eurosport a ČT Sport. Z níže 

přiloženého grafu č. 7 je patrné, na jakých sportovních kanálech Sazkabet nejčastěji 

komunikuje svou reklamu. Televizní spoty jsou umísťovány především na O2 TV Sport 

a ČT Sport, což je logické, neboť právě tyto dva sportovní kanály vysílají divácky 

nejsledovanější přenosy v čele s nejvyšší fotbalovou a hokejovou ligou. Naopak přes 

ostatní sportovní kanály se reklama komunikuje o poznání méně. V zásadě se dá říct, že 

stanice Nova Sport a Sport 1 a 2 Eurosport jsou využívány jen tehdy, když mají 

exkluzivitu na některý divácky zajímavý sportovní přenos. 

Graf č. 7: Podíl využití jednotlivých sportovních kanálů k televizní reklamě 

  

Zdroj: Interní data Sazkabet 

Sazkabet umisťuje svou televizní reklamu v drtivé většině případů před a během 

divácky oblíbené sportovní události či lépe řečeno k takovým událostem, u kterých 

se očekává vysoká sledovanost osob z cílové skupiny. Jedná se konkrétně o fotbalové 

zápasy z 5 nejsledovanějších evropských lig (anglická, španělská, německá, italská a 

francouzská), dále o utkání Ligy mistrů, nejvyšší české ligy a zápasy české fotbalové 

reprezentace. Stejně tak reklamu umísťuje i před prestižní hokejová a tenisová střetnutí. 

Pokud se zaměřím na četnost reklam, tak Sazkabet využívá televizní reklamu nejvíce 

na podzim a na jaře, a to z toho důvodu, že právě v těchto obdobích se konají divácky 

nejsledovanější sportovní akce. To na druhou stranu neznamená, že v létě a v zimě 

O2 TV Sport

ČT Sport

Digi Sport

Nova Sport

Sport 1 a 2 Eurosport
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nedochází k žádné televizní komunikaci. I v těchto ročních obdobích Sazkabet pomocí 

televizní reklamy komunikuje se svými zákazníky, avšak ne v takové míře, neboť 

nepřináší tak dobré výsledky. 

Na grafickém zpracování reklam Sazkabetu člověka na první pohled zaujme 

kombinace žluté a modré barvy. Právě ony jsou barevnou kombinací samotného brandu 

Sazkabet a díky jejich používání v každé televizní reklamě dochází u zákazníků 

k okamžitému spojení reklamy se značkou. Dalším důležitým faktorem je dynamika 

daných reklam. Dochází u nich k častým změnám záběrů tak, aby došlo k upoutání 

pozornosti diváka. Ze stejného důvodu se v reklamách často objevují jen jednoslovná 

sdělení, která mají u člověka vyvolat akci. Patří mezi ně slova „stahuj“, „sázej“ a 

„vyhrávej“. Ukázka televizního spotu je součástí Přílohy č. 1. 

Sdělení televizní reklamy se liší. Sazkabet nejčastěji upozorňuje na výhody, 

které člověk získá při zaregistrování se. Jedná se především o vysoké bonusy 500 Kč + 

5 000 Kč. Dále jde o reklamy, které upozorňují na pořád ještě relativně novou aplikaci, 

nebo spoty zobrazující aktuální kurzové příležitosti na vysílaný zápas. V současné době 

Sazkabet začal využívat novinku, kterou je dynamický televizní spot, což jednoduše 

znamená, že během přestávky sledovaného utkání běží reklama, která ukazuje aktuální 

live kurzy na daný zápas. 

Podobně s televizní reklamou pracují i největší konkurenti Sazkabetu a to Tipsport 

a Fortuna. Cílí především na divácky oblíbené sporty, kterými jsou výše zmíněný fotbal, 

hokej a tenis. Právě Fortuna se zaměřuje především na fotbalové zápasy, neboť díky 

spolupráci s českou ligou i českou reprezentací může využívat fotografie hráčů a loga 

jednotlivých týmů. Podobně to má nastavené i Tipsport u hokejových reklam věnujících 

se extralize či reprezentaci v ledním hokeji. Pokud se zaměřím na samotné sdělení 

reklam, tak stejně jako u Sazkabetu, i dva největší hráči na trhu kurzových sázek zmiňují 

ve svých spotech především registrační bonusy a kurzové příležitosti na jednotlivá utkání. 

Dá se tedy konstatovat, že nejvýznamnější sázkové kanceláře pracují s televizními spoty 

velmi podobně. 

5.2.1.2 Tisková reklama 

Sazkabet patří mezi sázkové kanceláře, které reklamu v tištěných médiích omezily 

takřka na minimum a inzerují v nich jen ve chvíli, kdy se koná významná sportovní 

událost, která je mezi zákazníky populární. Jedná se zejména o fotbalové mistrovství 
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Evropy a světa či hokejové mistrovství světa. Důvodem, proč Sazkabet omezil tištěnou 

reklamu na minimum je fakt, že dle průzkumů, ze kterých vychází brand manažer firmy, 

je efektivnější, když firma využívá televizní reklamu společně s reklamou na internetu.  

Naopak největší konkurenti se tištěným médiím věnují o poznání více a do 

sportovních deníků pravidelně inzerují. Využívání sportovních deníků je v zásadě 

logické, neboť právě tato periodika čtou osoby z cílové skupiny sázkových kanceláří. 

Stejně jako u televizní reklamy, tak i do tištených médií se umísťují především lákavé 

registrační bonusy, které mají čtenáře na první pohled zaujmout a přesvědčit 

k zaregistrování se. Dále jsou do tisku vkládány i atraktivní kurzové příležitosti blížících 

se sportovních utkání či analýzy, které mají za cíl daný zápas čtenářům přiblížit a poradit, 

na jakou příležitost by měli vsadit. 

Důležitým faktorem, který u tištěných médií hraje velkou roli, je jejich čtenost. 

S neustále rostoucími možnostmi, které přináší internet, se v posledních letech postupně 

snižuje čtenost jednotlivých tiskovin. Dle průzkumu agentury Mediaguru (2019) dochází 

k meziročnímu snížení o 4-6 %. Z toho důvodu je logické, že zejména online sázkové 

kanceláře již tiskovou reklamu takřka nevyužívají. Naopak Tipsport a Fortuna svou 

reklamu do sportovních deníků vkládají z toho důvodu, že starší zákazníci, kteří ještě 

navštěvují kamenné pobočky, nevyužívají tak hojně internet a tím pádem je tisk společně 

s televizí nejlepším médiem, kterým se s nimi dá komunikovat. 

5.2.1.3 Rozhlasová reklama 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech poslechovost většiny rádií klesá, 

tak Sazkabet v tuto chvíli neinzeruje žádnou reklamu v tomto médiu. Problémem je, že u 

rozhlasové reklamy se dá jen těžko zacílit cílová skupina zákazníků, a především žádná 

významná rádia s čistě sportovní tématikou v současné době na českém území nefigurují. 

Tím pádem není rozhlasová reklama pro sázkové kanceláře, tak zajímavým médiem. 

Nicméně dle slov brand manažera se Sazkabet použití rozhlasové reklamy 

do budoucna nebrání, avšak využívala by se jen v době konání významných sportovních 

akcí, tak aby byla komunikace firmy v těchto obdobích ještě posílena. Už dříve jsem 

poznamenal, že právě akce typu mistroství světa ve fotbale či hokeji jsou pro sázkové 

kanceláře nejdůležitějšími událostmi roku a z toho důvodu v těchto obdobích zvyšují své 

náklady na reklamu a snaží se takzvaně probudit co nejvíce svých zákazníků a zároveň i 

oslovit nové zákazníky. 
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Pokud se zaměřím na konkurenční firmy, tak ani ony svou reklamu 

do rozhlasového vysílání příliš neumísťují a soustředí se na již zmíněnou televizní 

a tiskovou reklamu. 

5.2.1.4 Venkovní reklama 

Sazkabet outdoorovou reklamu v současné době nevyužívá, a to hned z několika 

důvodů. Zásah touto reklamou je i v dnešní době těžce měřitelný, lukrativní plochy jsou 

vyprodány na dlouho dobu dopředu a samotná reklama má na zaujmutí kolemjdoucího 

jen minimum času.  

Nicméně z rozhovoru s brand manažerem Sazkabetu vyplynulo, že do budoucna 

sázková kancelář zapojení tohoto marketingového nástroje plánuje, avšak ne formou 

klasických statických billboardů, ale využitím dynamických billboardů po vzoru 

německých sázkových kanceláří. Právě v sousední zemi jsou již dynamické billboardy 

hojně využívány. Sázkové kanceláře si vybírají takové plochy, které fanoušci minou 

cestou na stadion, a právě na ně umísťují svou reklamu. Nejčastěji jsou na billboardy 

vkládány kurzy na daný zápas plus informace, které fanouškům přiblíží výhody 

registrace.  

Tipsport a Fortuna v současné době využívají statickou venkovní reklamu 

především v blízkosti prvoligových fotbalových a hokejových stadionů, aby došlo 

k zásahu již zmíněných fanoušků.  

5.2.1.5 Product placement 

Sazkabet již vyzkoušel komunikaci pomocí product placementu neboli skryté 

reklamy, a to z toho důvodu, že se do popředí zájmu cílové skupiny zákazníků dostávají 

online sportovní seriály v čele s Vyšehradem či Lajnou. Pokud se zaměřím 

na sledovanost těchto online seriálů, tak u Vyšehradu se pohybovala v rozmezí 1 až 1,5 

milionu zhlédnutí na jeden díl a u Lajny to bylo od 700 tisíc do 1 milionu. 

Ačkoliv se vzhledem k nákladům jedná o dražší marketingový nástroj, tak díky 

velkému počtu odvysílaných dílů a tím pádem většímu počtu zobrazení brandu 

v seriálech, je tento typ reklamy pro firmy efektivní, což z uskutečněného rozhovoru 

potvrdil i brand manažer. Sazkabet využil možnost product placementu v seriálu Lajna a 

dle slov brand manažera byly výsledky této spolupráce pozitivní a do budoucna se firma 

podobnému typu komunikace nebrání. Ukázka product placementu v online seriálu Lajna 

je součástí Přílohy č. 2 
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V závislosti na účinnosti tohoto marketingového nástroje pro firmy operující 

na trhu kurzových sázek je nutné podotknout, že podobný typ spolupráce dává smysl jen 

v případě, že se bude jednat o seriály nebo filmy ze sportovního prostředí. V případě 

využití product placementu ve filmech či seriálech s obecnou tématikou se zásah cílové 

skupiny snižuje a vynaložené náklady následně nepřinesou takový efekt jako u seriálů 

mapujících prostředí sportu.  

5.2.2 Podpora prodeje 

Dalším hojně využívaným marketingovým nástrojem je podpora prodeje. Ta se dá 

aplikovat různými způsoby, a to buď formou bonusových, nabídek nebo například 

různými soutěžemi. Cílem podpory prodeje bývá jednak získání nových zákazníků, ale i 

udržení těch stávajících. 

5.2.2.1 Bonusy 

Bonusy jsou u sázkových kanceláří a zároveň i u zákazníků velmi oblíbené. 

Sázkovým kancelářím slouží tento nástroj podpory prodeje k určité aktivaci či 

přesvědčení zákazníka k sázce či vkladu. Naopak zákazníky jsou bonusy vnímány jako 

něco, co dostávají za odměnu nad rámec normálního stavu.  

Sazkabet stejně jako drtivá většina sázkových kanceláří v České republice 

využívá všechny tři základní typy bonusů, a to registrační, aktivační a retenční. 

Výše registračních bonusů se v čase mění, a to vlivem zvyšující se konkurence a zároveň 

snahy přiblížit se nejsilnějším hráčům na trhu. Sazkabet oproti minulým rokům navýšil 

svůj vstupní bonus z 3 000 Kč + 300 Kč na 5 000 Kč + 500 Kč. Toto navýšení se následně 

pozitivně projevilo na počtu nově registrovaných zákazníků. Je to způsobeno tím, že lidé 

na atraktivní vstupní bonusy slyší a účet si u sázkové kanceláře kvůli vysokým bonusům 

založí. Pak už je důležité, aby firma zvolila správnou komunikaci s novými zákazníky. 

Sazkabet k této komunikaci využívá především e-mail marketing, kontaktní centrum a 

sociální sítě.  

5.2.2.2 Spotřebitelské soutěže 

 Sazkabet v současné době aplikuje i určitý typ spotřebitelských soutěží, a to 

hlavně na sociálních sítích, kde zákazníci a fanoušci stránky mohou soutěžit o bonusy 

jejichž výše se zpravidla pohybuje od 500 Kč do 1 000 Kč. Úkolem je trefit přesný 

výsledek vybraného zápasu. Následně se ze všech správných odpovědí vylosují 
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povětšinou tři výherci, kteří slíbený bonus obdrží. Podmínkou pro získání bonusu je mít 

plně registrovaný účet u Sazkabetu.  

 Cílem těchto bonusových nabídek je zvýšení povědomí o značce, získání nových 

fanoušků na sociálních sítích, aktivace současných a získání nových zákazníků.  V dnešní 

době jsou tyto soutěže hojně využívány i ostatními sázkovými kancelářemi a výše jimi 

nabízených bonusů je podobná jako u Sazkabetu. Ukázka spotřebitelské soutěže na 

Facebooku je součástí Přílohy č. 3 

5.2.2.3 Maraton sázek 

Dalším velmi populárním nástrojem podpory prodeje jsou prémie. Ty Sazkabet 

využívá povětšinou několikrát do roka a jsou spjaty s velkými sportovními akcemi typu 

mistroství Evropy a světa ve fotbale či mistroství světa v hokeji.  

Konkrétně se jedná o Maraton sázek, kterého se mohou účastnit jen plně 

registrovaní zákazníci. Povětšinou tento sázkařský maraton trvá 14 dní a na jeho konci si 

účastníci rozdělí bank ve výši (250 000 Kč až 2 000 000 Kč). K tomu, aby zákazník získal 

podíl z banku, je nutné, si po dobu zmíněných 14 dnů vsadit každý den tiket za předem 

stanovenou částku a v určitém kurzu. Cílem Maratonu sázek je navýšení počtu aktivních 

zákazníků během velkých sportovních akcích a zvýšit tak své tržby. Zároveň podobné 

akce slouží i k získání nových zákazníků, pro které je vidina podílu z takto velkého banku 

motivací založit si u Sazkabetu svůj účet. Počet jednotlivých Maratonů sázek za rok je 

různý a odvíjí se nejen od počtu významných sportovních akcí, na které by se tento nástroj 

podpory prodeje dal napojit, ale také od finančních prostředků, které má na tento nástroj 

Sazkabet k dispozici. Z tabulky č. 2 vyplývá, kolik podobných akcí Sazkabet uskutečnil 

v roce 2019. Zároveň je zřejmé, že výše částky v banku se vždy odvíjela od toho, zda byl 

Maraton sázek přímo napojený na některou významnou sportovní akci, či nikoliv.  
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Tabulka č. 2: Seznam uskutečněných Maratonů sázek v roce 2019 

Období Název Maratonu Částka v banku 

9.2. - 25.2. Zimní Maraton sázek 1 000 000 Kč 

6.3. – 19.3. 14denní Maraton sázek 250 000 Kč 

3.4. – 16.4.  14denní Maraton sázek 250 000 Kč 

4.5. – 20.5. Maraton k MS v hokeji 1 000 000 Kč 

14.6. – 28.6. Maraton k MS ve fotbale 1. část 1 000 000 Kč 

30.6. – 15.7. Maraton k MS ve fotbale 2. část 1 000 000 Kč 

6.9. – 19.9. 14denní Maraton sázek 500 000 Kč 

Zdroj: Interní data Sazkabet 

Podobné soutěže již v dnešní době nabízí i konkurence. Tipsport pro své 

zákazníky přichystal hned tři typy soutěží. Jedná se o Jarní TIPCUP, Pyrarmidu 1 

a Tipliga – prales. V Jarním TIPCUP se soutěží nejen o finanční prémii, ale i o hodnotné 

ceny v čele s novým automobilem. Ve zbylých dvou soutěžích mají zákazníci možnost 

získat prémii v předem stanovené výši. Fortuna umožňuje svým zákazníkům účast 

v soutěži, která má podobná pravidla jako Maraton sázek od Sazkabetu. Ukázka webové 

stránky k soutěži Maraton sázek je součástí Přílohy č. 3. 

5.2.3 Digitální marketing 

Vlivem neustálého rozmachu technologií již sázkové kanceláře musí zákonitě 

věnovat pozornost i digitálními marketingu. Nejčastěji se využívají následující nástroje 

digitálního marketingu: bannerová reklama, e-mail marketing, webová prezentace, 

sociální sítě a mobilní aplikace 

5.2.3.1 Bannerová reklama 

Sazkabet v současné době používá velké množství internetové reklamy. Dle slov 

specialisty na digitální marketing komunikuje Sazkabet nejen přes bannerovou reklamu, 

ale i pomocí PPC, přímého nákup či PR článků, které jsou ovšem využívány jen během 

velkých sportovních akcí. Bannerová reklama je umísťována především na webové 

stránky se sportovní tématikou, u kterých se očekává, že je bude navštěvovat velký počet 

sportovních fanoušků. Konkrétně se jedná o online sportovní deníky typu Deník Sport, 

Sport.cz či hokej.cz, webové stránky s aktuálními výsledky zápasů typu Livesport.cz či 

stránky s informacemi pro sázkaře. Právě inzerce na těchto webových stránkách dosahuje 

nejlepších výsledků. Pokud se zaměřím na cíle jednotlivých kampaní, tak ty se liší 
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v závislosti na jejich typu. Specialista digitálního marketingu uvedl, že u kampaní 

zaměřených na značku firma sleduje především následující ukazatele: CTR, vizibilitu, 

cenu za klik a reach. Naopak u akvizičních neboli kampaní zaměřených na výkon je to 

počet registrací, konverzní poměr a cena za konverzi. 

Vlivem neustálého pokroku se rok od roku objevují nové typy bannerové reklamy, 

které mohou firmy využívat. Sazkabet se snaží být v tomto směru proaktivní firmou 

a nebojí se zkoušet novinky, které trh nabízí. V zásadě se dá říct, že jsou pravidelně 

využívány takové typy bannerové reklamy, které jsou dlouhodobě efektivní jako leader 

board či square, ale také novinky, mezi které se řadí 3D Cube a interscroller.  Ukázka 

jednotlivých bannerů je součástí Přílohy č. 4. 

Specialista na digitální marketing Sazkabetu v rozhovoru zmínil, že největší 

výhodou bannerové reklamy je možnost jejího detailního měření. Právě díky tomu 

je sázková kancelář Sazkabet schopná, si v relativně krátkém čase danou kampaň 

vyhodnotit a určit, jestli je daný banner na vybrané stránce efektivní a přináší firmě takové 

výsledky, jaké byly očekávány. 

Bannerovou reklamu v dnešní době hojně využívá i konkurence. Nicméně sdělení 

v jednotlivých bannerech mají všechny sázkové kanceláře takřka identické. Nejčastěji 

do nich umísťují výši registračního bonusu či kurzové příležitost na aktuálně nejsázenější 

zápasy či soutěže. Liší se od sebe tedy jen v grafickém zpracování. Bannery jsou 

vytvářeny takovým způsobem, aby z nich bylo na první pohled patrné, o jakou sázkovou 

kancelář se jedná. Sazkabet se tedy prezentuje svým odstínem žluté a modré barvy. 

Naopak konkurence ve svých bannerech využívá své barevné kombinace. Stejně tak 

se ke každé sázkové kanceláři váže i osobitý styl písma. 

5.2.3.2 E-mail marketing 

Především nízké náklady tohoto marketingového nástroje nutí firmy přemýšlet 

o jeho využívání. Sazkabet není výjimkou a používá e-mail marketing velmi často, a to 

nejen k výkonnostním kampaním, ale i při procesu registrace nových zákazníků. 

Kampaně zaměřené na výkon se nejčastěji pojí se startem velkých fotbalových 

a hokejových lig či s nejzajímavějšími zápasy daných soutěží. Sazkabet zpravidla provádí 

1 rozesílku týdně, a to v závislosti na ročním období. Nejvíce frekventované měsíce jsou: 

květen, červen, červenec a srpen. Je to způsobeno tím, že během května a června vrcholí 

většina fotbalových soutěží, a navíc ob rok startuje i fotbalové EURO, respektive MS. 
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Stejně tak je v květnu každý rok na programu i hokejové MS. Naopak na konci července 

a začátkem srpna končí fotbalový půst a opět začínají nejvýznamnější evropské soutěže. 

Vizuál těchto e-mailů je velice prostý. Zpravidla je tvořen coverem (obrázkem v horní 

části e-mailu), textací, tlačítkem odkazující na webové stránky a následně bannery 

s aktuálními kurzy k zápasům, které se k dané rozesílce váží. Takřka obdobně 

je sestavován i bonusový e-mail, který navíc obsahuje ještě odkaz na webové stránky 

s podmínkami o bonusu. Důležitou součástí všech e-mailů je v dnešní době i subject a 

takzvaný pre-header, což jsou krátké věty, které se zákazníkům zobrazí ve chvíli, kdy 

otevřou svou e-mailovou schránkou. Je důležité, aby tyto dvě věty zákazníka okamžitě 

zaujaly a on měl důvod příchozí e-mail otevřít. Ukázka informačního i bonusového e-

mailu je součástí Přílohy č. 5. 

Ve srovnání s konkurencí pracuje Sazkabet s tímto marketingovým nástrojem 

častěji a zároveň se snaží o to, aby jeho e-mailové šablony nebyly příliš dlouhé, neboť je 

známo, že lidé se chtějí veškeré informace dozvědět co nejrychleji a ideálně v krátkých 

bodech. Fortuna a Tipsport se prezentují spíše obsáhlejšími e-maily, ve kterých 

neupozorňují jen na jednu sportovní událost, ale zákazníky informují hned o několika 

kurzových možnostech na svých stránkách. Firmy se liší i po grafické stránce. Sazkabet 

v každé rozesílce využívá nový cover, kdežto konkurence se snaží spíše o recyklaci již 

použitých obrázků. 

E-mailové šablony využívané v doregistračním procesu prošly v poslední době 

značnou obměnou. Cílem bylo jejich zpřehlednění a zároveň i určité zestručnění, aby se 

nový zákazník dozvěděl veškeré informace v pár bodech. V současné době se 

doregistrační proces skládá z 5 e-mailů, které jsou nově se registrujícím zákazníkům 

posílány v určitých časových intervalech, aby tito lidé zvládli splnit veškeré povinnosti, 

které jsou pro dokončení registrace nutné. Ukázka jednoho z doregistračních e-mailů je 

součástí Přílohy č. 5. 

5.2.3.3 Webová prezentace 

Ačkoliv je webová stránka a její funkčnost jedním ze základních pilířů každé 

firmy, tak Sazkabet s ní má v současné době řadu problémů. Je to způsobené tím, že si 

svou stránku nespravuje sám. Z toho důvodu není možné tak rychle aplikovat jednotlivá 

vylepšení, která by byla potřeba. 
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Vůbec největším problém webové stránky je rychlost jejího načítání. Pokud totiž 

srovnám rychlost načítání stránky Sazkabetu s konkurencí, tak je rozdíl obrovský. 

Webová stránka Tipsportu a Fortuny se zákazníkům načte již do 2 vteřin, kdežto ta 

Sazkabetu se načítá přes 7 vteřin. Takovýto nedostatek dokáže některé zákazníky odradit 

a přesunují se raději ke konkurenci. Ačkoliv se Sazkabet v poslední době snaží tento 

problém aktivně řešit, tak k výraznému zlepšení zatím nedošlo. Pozitivem je alespoň to, 

že většina zákazníků se přesunula z webové stránky do aplikace, kde se podobné 

problémy s rychlostí nevyskytují.  

Samotná stavba webových stránek jednotlivých sázkových kanceláří si je 

v lecčem podobná. V horní části stránek jsou záložky odkazující na předzápasové sázky, 

live sázky, bonusy, statistiky a zároveň unikátní nabídky, které daná sázková kancelář 

nabízí. Sazkabet zde má ještě soutěž Maraton sázek či odkaz na stažení mobilní aplikace. 

V levé části se pak nachází seznam jednotlivých sportů, na které je u dané sázkové 

kanceláře možné sázet. Vzhledem k tomu, že takovýto styl webových stránek je typický 

nejen pro české, ale i zahraniční sázkové kanceláře, tak firmy nemají důvod tento styl 

nikterak měnit, a to i z toho důvodu, že na takovou podobu jsou zvyklí všichni zákazníci 

napříč sázkovými kancelářemi. Nicméně je zde jeden podstatný rozdíl, kterým se 

Sazkabet od své konkurence liší. Sazkabet na své úvodní stránce zobrazuje jen live 

kurzové příležitosti, což je rozdíl oproti konkurenci, která se na úvodní stránce zaměřuje 

na předzápasové kurzy. Důvod tohoto nastavení úvodní stránky je prostý. Sazkabet má 

v posledních letech velmi širokou nabídku live sázek a velká většina nových zákazníků 

si zde účet zakládala právě z důvodu vysokého počtu vypsaných live příležitostí. Ukázka 

úvodní stránky webové prezentace se nachází v Příloze č. 6. 

5.2.3.4 Sociální sítě 

V dnešní době je již samozřejmostí mít svůj profil na sociálních sítích. Drtivá 

většina firem pohybujících se na trhu kurzových sázek má profil minimálně na Facebooku 

a Instagramu, ale jsou i takové, které hojně využívají Twitter a Youtube. Sazkabet patří 

mezi ty konzervativnější a prozatím se zákazníky na sociálních sítí komunikuje jen přes 

Facebook a Instagram. 

Pokud se zaměřím nejprve na Facebook, tak tam má Sazkabet aktuálně 19 250 

fanoušků, což je oproti největším konkurentům výrazně nižší číslo. Tipsport se na 

Facebooku pyšní hned 63 430 a Fortuna dokonce 94 350 fanoušky. Takto velký rozdíl je 
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způsoben třemi faktory. Zaprvé, Tipsport i Fortuna mají oproti Sazkabetu výrazně vyšší 

počet registrovaných zákazníků, kteří je následně sledují i na sociálních sítích. Zadruhé, 

obě konkurenční firmy mají profil na sociálních sítích delší dobu než Sazkabet, a tak 

dokázaly získat větší počet fanoušků. Zatřetí, Fortuna a Tipsport mohou díky sponzoringu 

fotbalových, respektive hokejových soutěží používat loga týmů a fotky hráčů, což 

znamená, že jejich grafika ve výsledku působí zajímavěji a je u fanoušků oblíbenější. 

Právě možnost používání fotek hráčů a log týmů shledává specialista na sociální sítě jako 

obrovskou výhodu, kterou má konkurence oproti Sazkabetu. 

Z dostupných dat vyplývá, že stránku Sazkabetu na Facebooku sledují především 

muži. Podíl fanoušků stránky dle pohlaví je 96 % mužů a jen 4 % žen, což je ostatně 

dobře, neboť právě muži patří do cílové skupiny zákazníků. Věkové složení fanoušků 

stránky můžeme vidět na níže přiloženém grafu č. 8. Hned 86 % sledujících jsou lidé ve 

věku 18-34, což jen potvrzuje fakt, že mladší část populace je na sociálních sítích 

aktivnější než ta starší. Právě mladí lidé sledují a reagují na více stránek, neboť 

na sociálních sítích tráví procentuálně větší množství času. Pozitivem je, že hned 32 % 

fanoušků stránky jsou lidé ve věku 25-34 let, a právě na ty Sazkabet cílí. 

Graf č. 8: Věkové složení fanoušků facebookové stránky Sazkabet 

 

Zdroj: Interní data Sazkabet 
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Příspěvky na Facebooku se dělí na dva typy. První typem jsou příspěvky zaměřené 

na výkon, které se uživatelům zobrazují s podtitulkem „sponzorováno“ a druhým typem 

jsou organické příspěvky, které se věnují především budování značky.  

Výkonnostní kampaně má Sazkabet zaměřené zejména na registraci nových 

zákazníků. Z toho důvodu grafika těchto sponzorovaných příspěvků nejčastěji informuje 

o výši registračního bonusu, což je pro potencionální zákazníky největší motivací 

k registraci. Když už jsem zmínil grafiku, tak Sazkabet mění grafickou podobu těchto 

příspěvků v závislosti na konání velkých sportovních akcí, během kterých může získat 

nejvíce nových zákazníků. Jednoduše se dá říct, že v době konání mistrovství světa 

v hokeji je grafika zaměřena právě na tuto událost, a naopak v době konání významných 

fotbalových či tenisových akcí se grafika věnuje právě těmto sportům. Nicméně Sazkabet 

využívá výkonnostní příspěvky i na vklad, vsazení tiketu či stažení aplikace, avšak 

v porovnání s příspěvky zaměřenými na registraci jsou tyto spíše ojedinělé. Náhled 

výkonnostních bannerů pro komunikaci na Facebooku je součástí Přílohy č. 7. 

Důležitou součástí Sazkabet profilu jsou i organické příspěvky neboli ty, které 

jsou umísťovány přímo na facebookový profil. Jak jsem již poznamenal, tak jejich cílem 

je zejména zvyšovat povědomí o značce, ale můžeme se setkat i s takovými, které určitou 

měrou podporují výkon. Právě ke zvýšení výkonu slouží příspěvky, ve kterých fanoušci 

soutěží o bonusy. Souvislost tohoto typu příspěvku s výkonem je taková, že zákazník, 

který bonus získá a vsadí ho, může posléze zvýšit svou aktivitu a vložit ke svému účtu již 

své vlastní finanční prostředky. Příspěvky zaměřené pouze na budování brandu mohou 

být dvojího typu. Prvním typem jsou ty, které informují o novinkách a výhodách, 

které sázková kancelář nabízí. Konkrétně se jedná o příspěvky, které zákazíky upozorňují 

například na začátek Maratonu sázek, nové výhody typu cashout či možnost vložení live 

a předzápasových sázek na jeden tiket. Druhým typem příspěvků jsou ty, které mají za cíl 

fanoušky informovat či pobavit. Jedná se zejména o vtipné reakce na odehrané zápasy či 

různé zajímavosti. Právě tento typ příspěvků je na facebookovém profilu Sazkabetu 

k vidění nejčastěji. Náhled komunikace Sazkabetu na Facebooku zaměřené na zvyšování 

povědomí o značce je součástí Přílohy č. 7. 

Nejdůležitějším ukazatelem, který Sazkabet u brandových příspěvků sleduje, je 

dosah.  Z interních dat vyplývá, že právě dosah jednotlivých příspěvků se odvíjí od toho, 

zda je daný příspěvek promován či zda řeší nějakou aktuální problematiku. V případě, že 

dojde k promování, tak se dosah daného příspěvku pohybuje většinou od 20 000 do 
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30 000 oslovených uživatelů. V případě, že daný příspěvek promován není, pak je dosah 

podstatně nižší a pohybuje se jen od 3 000 do 8 000 oslovených lidí. Obdobné je to 

s reakcí na příspěvky, která se opět zvyšuje v závislosti na tom, zda je daný příspěvek 

promován. V zásadě lidé nejvíce reagují na příspěvky, které je buď podněcují k hlasování 

pomocí jednotlivých emotikon, anebo které řeší některé z aktuálních témat. 

Komunikace konkurenčních firem je v tomto směru podobná. S tou výjimkou, že 

konkurence opět velmi hojně využívá možnosti používání log, fotek hráčů, ale i 

videoklipů s hráči, což pro fanoušky znamená určité zpestření obsahu na Facebooku a 

dané příspěvky jsou oblíbenější. 

Druhou sociální sítí, kterou Sazkabet využívá je již zmíněný Instagram. 

V souvislosti s ním je potřeba zmínit, že Sazkabet má svůj profil velmi krátce, a tak zde 

prozatím nemá tolik sledujících jako konkurence. V současné době sleduje Sazkabet jen 

345 sledujících, avšak dá se očekávat, že s přibývajícím obsahem bude toto číslo růst. 

Ostatně specialista na sociální sítě v rozhovoru zmínil, že cílem je získat 

na instagramovém profilu alespoň 1 000 fanoušků do konce tohoto roku. Konkurence je 

na tom stejně jako na Facebooku o poznání lépe. Tipsport sleduje 7 340 uživatelů 

Instagramu a Fortunu přes 10 000. Takovýto rozdíl je opět zapříčiněn tím, že tyto dvě 

firmy působí na Instagramu delší dobu, a tak již stihly získat výrazně více sledujících.  

Doposud Sazkabet přidal jen velmi málo příspěvků a je vidět, že ještě nedošlo k 

přesnému vyprofilování komunikace na Instagramu. Prozatím se setkáváme s příspěvky, 

které plní především informativní a zábavnou roli. Ostatně sám specialista na sociální sítě 

v rozhovoru zmínil, že komunikace se zákazníky na sociálních sítí má být především o 

zajímavostech a zábavě. Během koronavirového období Sazkabet na svůj Instagram 

přidával i různé soutěže. Ty sloužily převážně k udržení profilu a nesoutěžilo se o žádné 

hodnotné ceny, což v konečné fázi způsobilo, že zájem o tyto soutěže nebyl takový, jak 

se původně očekávalo. Ostatně i z důvodu nízké zájmu se v těchto soutěžích nepokračuje. 

Mnohem aktivněji Sazkabet přistupuje k Instagram Stories, kam v současné době 

umísťuje videa z jednotlivých zápasů. Spadají tam rozhovory s fanoušky, 

záběry fandících fanoušků na tribunách i analýzy daných zápasů. V době sportovní pauzy 

způsobené koronavirem využíval Sazkabet Instagram Stories ke sportovním kvízům. 

Jednalo se konkrétně o kvízy na téma: Anglická Premier League, Champions League či 

život Cristiana Ronalda. Pozitivním zjištěním bylo, že se do těchto kvízů zapojovalo 
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relativně velké množství sledujících, což je znázorněno na níže přiloženém grafu č. 9. 

V průměru si tyto kvízy prohlédlo až 70 % sledujících a zapojilo se do nich 50 % 

fanoušků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o komunikaci, která měla profil udržet 

v povědomí sledujících, tak byla výsledná čísla hodnocena velmi pozitivně. Náhled 

obsahu současné komunikace společnosti Sazkabet je součástí Přílohy č. 7. 

Graf č. 9. Průměrná reakce sledujících na jednotlivé kvízy Sazkabetu 

 

Zdroj: Instagram (2020), Dostupné z: https://www.instagram.com/> 

Konkurence využívá Instagram na podobné bázi. Stejně jako Sazkabet, 

tak i Fortuna s Tipsportem vkládají stories z jednotlivých zápasů. Samotné příspěvky 

pak slouží primárně k informování a pobavení sledujících. 

5.2.3.5 Mobilní aplikace 

Vývoj mobilní aplikace byl pro Sazkabet nesmírně důležitým krokem. Jak jsem 

zmiňoval již v kapitole věnující se webové prezentaci, tak současné webové stránky mají 

několik nedostatků a ve srovnání s konkurencí v určitých směrech značně zaostávají, 

což některé zákazníky mohlo odrazovat. Právě nová mobilní aplikace, kterou si zákazníci 

mohou stahovat od konce minulé roku, již snese přísnější měřítka. Je přehledná 

a především rychlá, což je pro zákazníky důležitým faktorem.  

Ačkoliv zatím aplikace neobsahuje všechny funkce, které jsou dostupné 

na webových stránkách, tak ji má dnes v mobilu a zároveň používá většina zákazníků. 
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Když jsem zmínil, že v aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny funkce, tak tím mám 

na mysli možnost vytváření kombinovaných sázek či cashout, avšak tyto dvě funkce a 

mnoho dalších budou v aplikaci dostupné již během několika následujících měsíců.  

V Sazkabetu si byli vědomi, že právě aplikace může firmě výrazně pomoci nejen 

v tržbách, ale i v přilákání nových zákazníků, a tak byla promována takřka všemi 

marketingovými nástroji. Velmi hojně se objevovala nejen v televizní a bannerové 

reklamě, ale byla komunikována i v e-mail marketingu a na sociálních sítích. 

Navíc pro komunikaci nové aplikace se vůbec poprvé vyzkoušel i influencer marketing. 

Jednalo se o spolupráci hned se třemi influencery, kteří aplikaci promovali nejen formou 

klasických příspěvků na Instragram, ale i Insta Stories. Tato masivní komunikační 

kampaň v konečné fázi splnila svůj cíl a jak zmiňuji výše, tak si aplikaci stáhla už většina 

současných zákazníků Sazkabetu. 

Srovnání s konkurencí je v tomto případě složité, neboť jak Tipsport, tak i Fortuna 

mají své aplikace na trhu již několik let, a tak je zřejmé, že jejich aplikace nabízí více 

funkcí než ta Sazkabetu. Především Fortuna svou aplikaci neustále zdokonaluje 

a ve srovnání s ostatními ji má na nejvyšší úrovni. Naopak Tipsport se poslední dobou 

potýká s problémem zdlouhavého načítání, což jeho zákazníci častokrát kritizují.  

5.2.4 Influencer marketing 

Tento marketingový nástroj není sázkovými kancelářemi zatím tak hojně 

využíván a dá se říct, že Sazkabet společně s Fortunou patří mezi jeho průkopníky 

na českém trhu kurzového sázení. 

Poprvé a zatím naposledy využil Sazkabet influencer marketing na konci 

minulého roku, a to k propagací již zmíněné nové mobilní aplikace. Spolupráce se 

navázala se třemi influencery, kterými byli Šárka Peková, Lukáš Práža a Dominik Luks. 

Hlavním kritériem pro výběr jednotlivých influencerů byl jejich kladný vztah ke sportu a 

zároveň to, že většina jejich příspěvků se věnuje právě sportovní tématice. Dalším 

důležitým kritériem byl počet sledujících, a především procentuální zastoupení osob 

z cílové skupiny Sazkabetu na celkovém počtu sledujících. 

Spolupráce s influencery firmě nakonec přinesla několik pozitivních, ale i pár 

negativních poznatků. Hlavní výhodou tohoto marketingového nástroje je jednoznačně 

dosah. Díky tomu, že si Sazkabet vybral ke spolupráci tyto influencery, tak došlo 

k oslovení velkého množství osob z cílové skupiny, kteří si následně aplikaci stáhli 
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či se zaregistrovali a stali se tak novými zákazníky. Právě velký dosah byl i hlavním cílem 

této kampaně. Firma chtěla, aby se o nové aplikaci dozvědělo co největší množství 

potencionálních zákazníků. Dalším pozitivem bylo zacílení. Díky tomu, že byli vybráni 

sportovní influenceři, tak bylo dopředu jasné, že budou osloveni zejména sportovní 

fanoušci. Nicméně tato spolupráce měla pro Sazkabet v konečné fázi ještě jednu výhodu. 

Díky tomu, že je možné v příspěvcích na Instagramu označovat další profil, tak došlo i 

k určitému nastartování v té době vzniklého Sazkabet profilu na Instagramu. Ukázka 

jednotlivých příspěvků je součástí Přílohy č. 8 

Dle slov specialisty na digitální marketing se s influencer marketingem pojilo 

hned několik problémů či nedostatků. Tím hlavním byly občasné problémy 

v koordinaci. Influenceři čas od času publikovali domluvené příspěvky se zpožděním, 

což mohlo způsobit oslovení menšího počtu osob. Další nevýhodou influencer 

marketingu, která se ovšem pojí jen se sázkovými kancelářemi byla ta, že velké množství 

influencerů nechce být jakkoliv spojováno s hazardem. Bojí se, že takováto spolupráce 

by jim v očích jejich fanoušků mohla uškodit.  

Pokud se zaměřím na ostatní sázkové kanceláře, tak tento marketingový nástroj 

v České republice využívá mimo Sazkabetu už jen Fortuna, která velmi úzce spolupracuje 

s Tomášem Touhou. Jejich spolupráce spočívá v přidávání příspěvků nejen na sociální 

síť Instagram, ale i na Youtube, kam Tomáš Touha nahrává videoblogy z jednotlivých 

zápasů Fortuna ligy. 
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6 ZHODNOCENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

Předtím než se budu věnovat návrhům na zlepšení jednotlivých marketingových 

nástrojů, tak je nutné zhodnotit to, jak s nimi Sazkabet pracuje v současnosti. Jak je patrné 

z předchozích řádků, tak firma využívá velké množství marketingových nástrojů, což jí 

umožňuje zasažení velkého počtu různých osob. Přeci jenom mladší část cílové skupiny 

je oslovována primárně přes digitální a influencer marketing. Naopak se starší částí cílové 

skupiny komunikuje Sazkabet přes reklamu, ale taktéž pomocí některých nástrojů 

digitálního marketingu, kterými jsou bannerová reklama, webové stránky či e-mail 

marketing. 

6.1 Reklama 

Sazkabet v současné době hojně využívá především televizní a skrytou reklamu. 

Naopak na rozhlasovou, tiskovou a venkovní se příliš nezaměřuje. V následujících 

podkapitolách zhodnotím to, jak s jednotlivými typy reklamy firma pracuje a zároveň 

se zaměřím na to, zda je dobrým krokem některou reklamu takřka vůbec nevyužívat. 

6.1.1 Televizní reklama 

Televizní reklama je zpravidla nejdražší položkou marketingu a z toho důvodu je 

potřeba, aby přinášela tížené výsledky. Těch bude docíleno jen ve chvíli, kdy firma vloží 

svou reklamu na správný kanál a zároveň do ideálního časového úseku. Sazkabet v tomto 

případě správně umísťuje svou reklamu primárně na sportovní kanály, kde je možné 

oslovit nejvíce současných ale i potencionálních zákazníků. Stejně tak kladně hodnotím 

i skutečnost, že je reklama vkládána před a zároveň během jednotlivých sportovních 

přenosů, což firmě opět zaručí vyšší zásah své cílové skupiny.  

Pokud se zaměřím na samotné zpracování reklamy a její sdělení, tak pozitivně 

hodnotím to, že reklama neobsahuje příliš mnoho textu, který by diváky odradil, a naopak 

se snaží být velmi úderná a dynamická. Jako samozřejmost beru, že Sazkabet své reklamy 

ladí do modré a žluté, což jsou ostatně barvy, kterými se prezentuje samotná značka. 

Dalším pozitivem je využívání takzvaných dynamických reklam, které jsou zařazeny 

do poločasových či třetinových přestávek a ukazují divákům aktuální kurzy na zápas, 

který právě sledují, což diváky podněcuje ke vsazení tiketu. 

Negativně hodnotím to, že drtivá většina reklam od Sazkabetu si je velmi podobná 

a ničím nepřekvapí. Divák nemá důvod, proč by si ji měl zapamatovat a po chvíli na ní 
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zapomene, což je vzhledem k nákladům na vytvoření a zařazení reklamy do programu 

velká škoda. 

6.1.2 Tisková reklama 

Sazkabet v současné době tiskovou reklamu využívá jen v ojedinělých případech, 

a to ve chvíli, kdy se koná větší sportovní akce typu mistrovství světa či Evropy. 

Domnívám se, že takto nastavená firemní strategie je správná. Firma jakožto online 

sázková kancelář by měla věnovat pozornost spíše digitálnímu marketingu než tiskové 

potažmo rozhlasové reklamě. 

6.1.3 Rozhlasová reklama 

Stejně jako u tiskové reklamy tak i u rozhlasové hodnotím kladně to, že Sazkabet 

upřednostňuje spíše digitální marketing. V neprospěch rozhlasové reklamy mluví 

především fakt, že je relativně obtížné jí zacílit a následně i vyhodnotit. Z toho důvodu je 

správné, že ji Sazkabet hodlá využívat jen při vrcholných sportovních akcích k posílení 

celkové komunikace firmy. 

6.1.4 Product placement 

Využití product placementu v oblíbeném online seriálu Lajna hodnotím kladně, a 

to hned z několika důvodů. Seriál pravidelně sledovalo velké množství sportovních 

fanoušků, což znamená, že velká skupina osob z cílové skupiny se pravidelně setkávala 

se skrytou reklamou na Sazkabet. Pozitivně hodnotím i to, že skrytá reklama byla do 

seriálu zakomponována tak, že ji divák na jednu stranu zaznamenal, avšak nebyla mu 

nikterak agresivně nucena. Pokud by byla reklama vložena v nevhodnou chvíli či 

na nevhodné místo, tak by to u diváka mohlo způsobit negativní vztah ke značce, což se 

v tomto případě nestalo. Obecně si myslím, že umísťování product placementu 

do sportovních seriálů je dobrých krokem a Sazkabet by se podobné spolupráci neměl 

do budoucna bránit. 

6.2 Podpora prodeje 

Vzhledem ke konkurenčnímu boji na trhu sázkových kanceláří je správné, 

že Sazkabet hojně využívá podporu prodeje, díky které dokáže udržet, respektive přilákat 

nové zákazníky. Pozitivně hodnotím to, že firma navyšuje vstupní neboli registrační 

bonusy v době konání velkých sportovních akcí. Právě tato strategie dokáže přilákat velké 



70 

 

množství nových zákazníků, kteří si chtějí na tyto vrcholné sportovní akce vsadit a 

rozhodují se u jaké sázkové kanceláře se zaregistrují.  

U spotřebitelských soutěží na facebookovém profilu hodnotím kladně to, 

že zvyšují dosah stránky a zároveň upozorňují zákazníky na blížící se konání sportovní 

akce či zápasu. To ve výsledku může vést k tomu, že ačkoliv zákazník nevyhrál v soutěži, 

tak si na tento atraktivní zápas vsadí za své finanční prostředky. Určitým negativem je 

neustále se opakující typ soutěže, čemuž se budu více věnovat v kapitole návrhů 

na zlepšení. 

Dalším nástrojem podpory prodeje, který Sazkabet čas od času využívá, jsou 

prémie. Ty se pojí především s Maratonem sázek, který má dle mého názoru pozitivní i 

negativní stránky. Největším pozitivem Maratonu sázek je to, že zvyšuje počet aktivních 

zákazníků během velkých sportovních akcí, což má zpravidla pozitivní vliv na finanční 

výsledky firmy. Nicméně akce podobného typu mají i určité nevýhody. Tou hlavní je 

velká účast zákazníků, kteří za normálních okolností nesází a vyčkávají jen na akce 

podobného typu. Další nevýhodou je to, že taková akce sice přesvědčí určitý počet 

zákazníků znovu sázet, nicméně po jejím ukončení svou aktivitu opět omezí na minimum. 

Do budoucna bych tuto soutěž omezil a zaměřil se na vymyšlení takové, která bude 

odměňovat spíše aktivní zákazníky. 

6.3 Digitální marketing 

Správné využívání digitálního marketingu je pro Sazkabet nesmírně důležité, a to 

především z toho důvodu, že se jedná o online sázkovou kancelář. Tím pádem by online 

prostředí měla věnovat velkou pozornost. Jsem toho názoru, že Sazkabet využívá velké 

množství různých nástrojů digitálního marketingu, avšak do budoucna by se ve firmě měli 

zamyslet nad tím, zda nezkusit některé další nástroje, kterým se ostatně budu věnovat 

v kapitole návrhů na zlepšení.  

6.3.1 Bannerová reklama 

Sazkabet má svou bannerovou reklamu nastavenou správně. Pro komunikaci 

nejčastěji využívá webové stránky se sportovní tématikou, kam ostatně míří drtivá většina 

jedinců z cílové skupiny. To následně zvyšuje míru konverze jednotlivých bannerů 

a reklama je díky tomu úspěšnější. Ostatně i pravidelné střídání formátů a vytváření 

nových bannerů je vhodnou strategií, neboť každého člověka dokáže oslovit jiný typ 

reklamy. Někdo reaguje spíše na vstupní bonusy, kdežto někteří uvítají širokou nabídku 
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kurzových příležitostí či jiné výhody. Z toho důvodu si myslím, že rozhodnutí připravovat 

více variant bannerové reklamy je jednoznačně tím správným. 

6.3.2 E-mail marketing 

Ve srovnání se svou konkurencí má Sazkabet e-mail marketing na vysoké úrovni. 

Efektivně pomocí tohoto marketingového nástroje komunikuje začátky 

nejvýznamnějších soutěží či zápasy které jsou u zákazníků nejvíce oblíbené tak, aby došlo 

k navýšení aktivních zákazníků během významných sportovních událostí.  

Pokud se zaměřím na samotnou stavbu e-mailu, tak ta začíná již předmětem a pre-

headerem, které se zákazníkovi zobrazí při prohlížení své e-mailové schránky. Zde kladně 

hodnotím používání emoji, které jsou v dnešní době populární a zvyšují 

pravděpodobnost, že si zákazník daný e-mail otevře. Když zákazník e-mail nakonec 

otevře, tak je potřeba, aby se hlavní sdělení e-mailu dozvěděl hned na začátku a zároveň, 

aby byl e-mail co nejstručnější. Obě tyto podmínky Sazkabet splňuje. Nejenže je hlavní 

sdělení vkládáno do nadpisu, ale častokrát se objevuje s pozměněnou textací i v coveru. 

Zákazník se tak hned po otevření dozvídá to nejdůležitější a udělá si představu o tom, 

čeho se daný e-mail týká. Pozitivně hodnotím i fakt, že Sazkabet do rozesílky umísťuje 

bannery s kurzy, které se váží ke komunikované sportovní události a zákazník má tak 

přehled o tom, které zápasy se blízké době konají. 

Co se týká negativ, tak tím největším je občasná nefunkčnost prokliků, které mají 

zákazníka přesměrovat na webové stránky firmy, což je způsobeno nedostatky na straně 

vývojáře webu a Sazkabet by se na to měl do budoucna zaměřit. Pokud se podobný 

nedostatek bude opakovat pravidelně, tak to povede k sílící nespokojenosti zákazníků, 

kteří již nebudou e-maily od Sazkabetu otevírat a zároveň pravděpodobně zruší jejich 

odebírání. 

Důležitou součástí tohoto marketingového nástroje jsou i doregistrační e-maily. 

Právě ty prošly v poslední době redesignem. Došlo k jejich zestručnění tak, aby se nový 

zákazník dozvěděl pro něho ty nejdůležitější informace na pár řádcích a nemusel se 

pročítat nepřeberným množstvím textu, který se nacházel v původních doregistračních e-

mailech. Ačkoliv se nejednalo o nikterak dramatickou změnu, tak to bylo jednoznačně 

správné rozhodnutí. Zpřehlednění a zestručnění automatických e-mailů zvýší 

do budoucna procento nových zákazníků, kteří dokončí plnou registraci, což je pro firmu 

jedna z důležitých metrik.  
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6.3.3 Webová prezentace 

 Jak jsem zmiňoval již v analýze věnující se webové prezentaci, tak webová 

stránka Sazkabetu má jeden velký nedostatek a tím je rychlost jejího načítání. Právě to je 

v současné době největším problém, se kterým se Sazkabet v digitálním marketingu 

potýká. Ačkoliv je samotný web přehledný a zákazníci jsou s jeho vizuální stránkou 

spokojeni, tak právě rychlost načítání dokáže velkou většinu z nich odradit. V lepším 

případě si vsadí tito zákazníci v nové mobilní aplikaci Sazkabetu. Nicméně v tom horším 

případě si raději vsadí u konkurence, což pro Sazkabet znamená nejen ztrátu daných 

zákazníků, ale pokud se jedná o větší počet lidí, tak to má vliv i na finanční výsledky 

firmy. Vyřešení tohoto problému musí firma věnovat maximální pozornost. 

6.3.4 Sociální sítě  

Sazkabet v současné době využívá jen dvě sociální sítě, a to Facebook 

a Instagram, které jsou ostatně nejčastěji využívané i ostatními sázkovými kancelářemi. 

Obecně pro obě sociální sítě hodnotím kladně to, že přidávaný obsah má velmi blízko 

k cílové skupině. Sazkabet se snaží publikovat takové příspěvky, které ocení právě muži 

ve věku 25–35 let. 

6.3.4.1 Facebook 

Především komunikace na Facebooku se v poslední době výrazně zlepšila 

a sázková kancelář se nebojí využívat novinek, které tato sociální síť nabízí. Zejména 

oceňuji použití nových formátů, které jsou na Facebooku k dispozici. Stejně tak kladně 

hodnotím to, že Sazkabet velmi rychle reaguje na aktuality ze světa sportu, které následně 

komunikuje svým fanouškům. Mám na mysli výsledky jednotlivých zápasů či soutěží, 

ale i informace o přestupech hráčů či fanouškovských aktivitách na stadionech. Pokud 

jsem zmínil, že se Sazkabet nebojí využívat novinky, které nabízí sociální sítě, tak je 

nutné poznamenat i to, že proaktivně reaguje na trendy, které se objevují u mladší 

generace fanoušků. Jedná se o propojení oblíbených Meme se sportovní tématikou, 

či souboje fanoušků formou počtu reakcí na jednotlivé příspěvky. Dobrým krokem je 

o zvýšení počtu přidávaných příspěvků. Dříve Sazkabet přidával v průměru jeden 

příspěvek za 2 až 3 dny. V dnešní době už je to minimálně jeden příspěvek denně, díky 

čemuž se profil dostává do většího povědomí fanoušků. 

Velkou nevýhodou či nedostatkem oproti konkurenci je nemožnost přidávat loga 

hokejových a fotbalových týmů, či fotky z jednotlivých zápasů. Takovýto obsah můžou 
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přidávat jen sponzoři jednotlivých týmů či soutěží, což Sazkabet v současné době není. 

Právě tyto příspěvky by mohly profil Sazkabetu na Facebooku ještě více oživit. 

6.3.4.2 Instagram 

Hodnotit instagramový profil firmy je relativně obtížné, neboť funguje jen velmi 

krátkou dobu, avšak i zde jsem narazil na několik pozitivních a negativních věcí. 

Pozitivně hodnotím spolupráci s influencery, čímž došlo k nastartování instagramového 

profilu a Sazkabet by měl nad podobnou spoluprací uvažovat i do budoucna. Dále jsem 

toho názoru, že Sazkabet kvalitně využívá Instagram Stories. Především mapování 

sportovních utkáních je na dobré úrovni, a i dle reakcí sledujících je poznat, že je o 

takovýto obsah v současné době zájem. Pozitivně hodnotím i to, že Sazkabet na rozdíl 

od konkurence přidává veškeré příspěvky s brandingem, díky tomu si fanoušci okamžitě 

uvědomí, o jakou značku se jedná. Celkově mám dojem, že Sazkabet přistupuje 

k Instagramu profesionálněji než zbylé sázkové kanceláře, u kterých mi připadá, že tuto 

sociální síť mají spíše jen z povinnosti.  

Nicméně i tak jsem narazil na několik nedostatků, které bude do budoucna nutné 

vyřešit, tak aby byl instagramový profil ještě úspěšnější. Konkrétně se jedná o uspořádání 

příspěvků a jejich grafickou podobu. Ačkoliv Sazkabet v současné době přidává 

obrandované příspěvky, tak by to chtělo daný branding sjednotit a nepoužívat tři různé 

typy. Profil pak působí chaoticky a nevypadá příliš pěkně. Dále stojí za zvážení, zda není 

na místě přidávat k příspěvkům i hashtagy, díky kterým se budou jednotlivé příspěvky 

častěji zobrazovat některým uživatelům Instagramu. Zároveň by se Sazkabet měl zaměřit 

i na četnost svých příspěvků. V současné době přidává jeden až dva příspěvky týdně, což 

je vzhledem k budoucím ambicím relativně nízké číslo. 

6.3.5 Mobilní aplikace 

Sazkabet aplikace je dostupná pouze půl roku, a tak je relativně obtížné ji 

v současné době hodnotit, neboť ještě nedisponuje všemi funkcemi, které by aplikace pro 

kurzové sázení měla mít. Na druhou stranu je pozitivní, že na rozdíl od webové stránky 

není nijak zdlouhavé její načítání a zákazníci si v ní můžou bez jakýchkoliv problémů 

vsadit. Pozitivní je i to, že aplikace nikterak nevybočuje ze standardního stylu, kterým se 

prezentují aplikace ostatních sázkových kanceláří. Tím pádem je pro zákazníky 

přicházející od konkurence relativně jednoduché si na aplikaci zvyknout. 
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Do budoucna je nutné, aby firma v aplikaci zprovoznila veškeré funkce, které 

nabízí i webové sázení. Jedná se konkrétně o cash-out či kombinovanou sázku. Ve chvíli, 

kdy budou tyto funkce v aplikaci dostupné, tak již bude plnohodnotnou náhradou 

za webové stránky. 

6.4 Influencer marketing 

Zvolení influencer marketngu jako doplňkového nástroje pro zvýšení dosahu 

propagace nové aplikace byl jednoznačně správný krok. Sazkabet tím dokázal oslovit 

specifickou skupinu svých současných ale i potencionálních zákazníků, kteří ostatní 

marketingové nástroje tolik nesledují či nevyužívají. Stejně tak jsem toho názoru, že 

i výběr influencerů dával z pozice sázkové kanceláře smysl, neboť se rozhodla 

spolupracovat s osobami, které svůj profil postavily na příspěvcích ze sportovního 

prostředí. Jen místo Lukáše Práži bych volil jiného influencera, a to z toho důvodu, 

že Lukáš má na svém instagramovém profilu relativně velký počet mladých fanoušků, 

kteří se ještě ze zákona nemohou hazardních her účastnit. Naopak výběr Šárky Pekové a 

Dominika Lukse mi dává smysl. Ačkoliv má Šárka Peková mezi influencery 

rozporuplnou pověst, tak ji sleduje okolo 73 000 fanoušků, což pro Sazkabet znamenalo 

na české poměry velký zásah sportovních fanoušků. Stejně tak má Šárka na rozdíl od 

Lukáše Práži i starší věkovou skupinu fanoušků. U výběru Dominika Lukse hodnotím 

nejpozitivněji právě věk jeho sledujících, neboť má z těchto tří influencerů nejstarší 

cílovou skupinu. Menším negativem je, že ho sleduje jen 30 000 fanoušků, a tak výsledný 

zásah nebyl takový jako u Šárky Pekové. Na druhou stranu je na tomto výběru influencerů 

pozitivní to, že Dominik se věnuje jinému sportu než Šárka a Lukáš, což znamenalo, že 

se jejich fanoušci v drtivé většině případů nepřekrývali a Sazkabet tak touto spolupráci 

oslovil různorodé skupiny sportovně založených lidí na sociálních sítích. 

Pokud se zaměřím na grafickou stránku a styl samotných příspěvků, tak by měl 

Sazkabet do budoucna s jednotlivými influencery či jejich agenturami přidávaný obsah 

více, a především lépe konzultovat, tak aby byl výsledný příspěvek co nejzajímavější 

a fanoušky něčím okamžitě zaujal či oslovil. Pokud se podívám na jednotlivé příspěvky 

všech tří influencerů, tak dle mého názoru se s touto spoluprací nejlépe popasovala Šárka 

Peková, která aplikaci propagovala fotkou přímo z fotbalového zápasu. Fotka má tak 

určitou dávku emocí, a navíc je vhodně doplněna ukázkou aplikace přímo s live 

příležitostí na daný zápas. Příspěvky zbylých dvou influencerů již tak atraktivně a akčně 



75 

 

nepůsobí a dle mého názoru nezaujaly ani tolik, což potvrzuje i fakt, že vzhledem 

k ostatním příspěvkům těchto dvou influencerů, je u těchto výrazně nižší počet reakcí. 
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7 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 

7.1 Reklama 

Už z kapitoly věnující se hodnocení jednotlivých marketingových nástrojů je 

patrné, že práci Sazkabetu s reklamou hodnotím pozitivně a výrazný prostor ke zlepšení 

zde nevidím.  

U televizní reklamy Sazkabetu doporučuji to, aby vyzkoušel nový koncept 

televizního spotu. V současné době všechny sázkové kanceláře používají velmi podobné 

typy reklam a je pravděpodobné, že si zákazníci po chvíli nevybaví, o jakou sázkovou 

kancelář se jednalo. Pamatují si, že šlo o reklamu na kurzové sázení, ale jméno firmy jim 

po chvíli vypadne. Z toho důvodu se Sazkabet musí zaměřit na to, aby jeho reklama 

zákazníkům utkvěla v paměti. Z mého pohledu existují dvě možnosti, jak docílit většího 

zapamatování si televizní reklamy. Sazkabet by měl vyzkoušet spolupráci s některým 

z herců či sportovců. Právě spojení reálných osob s reklamou vyvolá to, že si ji zákazníci 

lépe zapamatují. Druhou možností je vytvoření takové reklamy, která diváky něčím 

překvapí a oni budou mít důvod si o ni následně povídat či nad ní alespoň přemýšlet. 

Ačkoliv je obtížně vměstnat do 30sekundového reklamního spotu děj se zápletkou, tak 

jsem toho názoru, že takovýto styl reklamy současnou komunikaci nejen vylepší, 

ale zároveň se díky němu docílí i lepších výsledků.   

Ať už by došlo ke zvolení jednoho či druhého návrhu inovace televizní reklamy, 

tak je důležité její správné načasování. Sázkové kanceláři bych takovýto typ reklamy 

doporučil komunikovat před velkými sportovními akcemi, což způsobí, že její dosah bude 

výrazně větší. To následně zapříčiní nejen zvýšení povědomí o značce, ale i vyšší počet 

nových registrací. 

Sazkabetu do budoucna jednoznačně doporučuji pokračovat ve spolupráci se 

sportovními seriály a využívat možnost product placementu. Nicméně podotýkám, že se 

sázková kancelář musí zaměřovat spíše na nově vznikající seriály než na pokračování 

těch současných. Obecně platí, že první série bývají u diváků nejoblíbenější. Naopak 

s přibývajícím množstvím dalších sérií se horší jejich kvalita, což následně způsobuje 

snížení počtu diváků a reklama nemá takový dosah. 
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Nastavenou strategii u tiskové a rozhlasové reklamy shledávám jako správnou a 

v současné době nevidím možnosti jejího výrazného vylepšení.  

7.2 Podpora prodeje 

Sazkabetu doporučuji pokračovat v navyšování vstupních bonusů během 

významných sportovních akcí.  Právě v tu dobu si chce vsadit velké množství lidí a vyšší 

bonusy jsou jedním z velkých lákadel, proč se zaregistrovat právě u dané sázkové 

kanceláře. 

Spotřebitelské soutěže na Facebooku mi dávají smysl, neboť pomocí nich dochází 

k aktivaci zákazníků a zvyšuje se i dosah samotné facebookové stránky. Tím pádem bych 

v nich pokračoval, avšak do budoucna doporučuji jejich oživení. Mám tím na mysli 

vymyšlení jiného formátu soutěže než jen tipování výsledku zápasu. Navrhuji tipování 

návštěvnosti na daném zápase, počet přihrávek či počet střel. Takovéto obměňování 

soutěžní otázky bude pro fanoušky zajímavým oživením. Navíc dojde k alespoň 

částečnému odlišení se od konkurence. 

Vylepšení Sazkabetu navrhuji i u prémií. Ty v současné době nabízí formou 

soutěže Maraton sázek, avšak touto soutěží nejsou oslovováni správní zákazníci. Jak jsem 

již poznamenal v kapitole hodnocení, tak Maraton sázek využívají především zákazníci, 

kteří jsou po zbytek roku neaktivní a sází například u jiné sázkové kanceláře. Z toho 

důvodu se Sazkabet musí zaměřit na své aktivní zákazníky a vymyslet soutěž, která bude 

zajímavá právě pro ně. Inspirací může být Tipsport s jejich „Tipovačkou“, která 

odměňuje aktivní zákazníky za jejich vsazené tikety. Podobným směrem se musí vydat i 

Sazkabet a vymýšlet soutěže, které budou zaměřené na dlouhodobě aktivní zákazníky. 

Jednou z možností je soutěž, kdy 10 nejaktivnějších zákazníků obdrží bonus v určité výši. 

Takováto soutěž může trvat určité časové období, nebo může být navázána na některou 

sportovní akci. Jsem toho názoru, že odměňování nejaktivnějších zákazníků v určitém 

časovém horizontu, je správnou cestou a zákazníci to jednoznačně. Zároveň použití 

takovéto soutěže způsobí zvýšenou aktivitu zákazníků, kteří budou chtít danou prémii 

získat. 

7.3 Digitální marketing 

Jelikož je Sazkabet v současné době pouze online sázkovou kanceláří, tak musí 

nástrojům digitálního marketingu věnovat značnou pozornost. V podkapitolách níže 
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přicházím s jednotlivými návrhy, které pomohou k větší efektivnosti nástrojů a povedou 

ke zvýšení povědomí o značce, získání či udržení zákazníků a zlepšení výkonu. 

7.3.1 Bannerová reklama 

Jak jsem zmiňoval již při hodnocení bannerové reklamy, tak Sazkabet s ní 

v současné době pracuje správně. Do budoucna bych doporučil jen proaktivní přístup 

k novým formátům, které se u tohoto nástroje objeví. Právě použití nových a netradičních 

formátů dokáže současné ale i potencionální zákazníky více zaujmout, což se pozitivně 

projeví v metrikách, které jsou v tomto digitálním nástroji pro firmu důležité. Mám tím 

na mysli především konverze a registrace. 

7.3.2 E-mail marketing 

E-mail marketing má Sazkabet na dobré úrovni, avšak do budoucna by se ve firmě 

měli zaměřit především na tři věci. Konkrétně se jedná o zobrazení e-mailů v mobilních 

zařízeních, vkládání gifů do jednotlivých šablon a větší propojení e-mailu s aplikací. 

Zároveň by firma měla pokračovat v umísťování emoji do subjectu případně pre-headeru 

jednotlivých e-mailů, neboť zvyšují jejich open rate. 

V současné době se zvyšuje procento lidí, kteří si otvírají příchozí e-maily přímo 

ve svém mobilním telefonu a firmy, tak musí věnovat pozornost nejen tomu, jak vypadá 

e-mail pro desktopovou verzi, ale i pro tu mobilní. V dnešní době již programy sloužící 

k rozesílání reklamních e-mailů povětšinou umožnují to, aby si zaměstnanec mohl 

zkontrolovat, jak bude odeslaný e-mail vypadat v mobilním zařízení. Sazkabet musí 

mobilnímu zobrazení věnovat větší pozornost, protože díky větší přehlednosti e-mailů 

se zvýší i sledované metriky v čele s click rate. Stejně tak jsem toho názoru, že oživení e-

mailů přinesou i gify, které upoutají zákazníkovu pozornost, a to ve výsledku povede 

k lepším výsledkům jednotlivých rozesílek. 

Důležitým krokem do budoucna je i propojení e-mailů s aplikací. Firma se musí 

zaměřit na vývoj prokliku, který by umožnil přesměrování zákazníků, kteří si e-mail 

otevřou v mobilu, přímo do aplikace. Tento krok do budoucna zvýší procento zákazníků, 

kteří si po prohlédnutí e-mailu okamžitě vsadí a zároveň se sníží počet zákazníků, kteří 

míří kvůli sázce na webovou stránku.  
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7.3.3 Webová prezentace 

Jak jsem zmiňoval již v předchozích kapitolách, tak největším problémem webové 

prezentace Sazkabetu je rychlost jejího načítání, které je na dnešní vyspělou dobu velmi 

pomalé a drtivou většinu zákazníků postupem času odradí. K vyřešení tohoto problému 

nabízím hned dvě řešení.  

Prvním řešením je změna dodavatele. Sazkabet by si měl vybrat takového 

dodavatele, který bude poskytovat výrazně kvalitnější služby a sázková kancelář nebude 

muset opakovaně řešit problémy se svou webovou stránkou. Problémem tohoto řešení je, 

že Sazkabet má uzavřenou smlouvou se současným dodavatelem a její vypovězení 

by stálo nemalé finanční prostředky. Zároveň i komplikovanost, časová náročnost 

a absence velkého počtu takovýchto dodavatelů na trhu tomuto řešení nepřidávají. 

Nicméně pokud by k němu nakonec došlo, tak by to pro firmu znamenalo odstranění 

dlouhodobého problému, který se řeší již několik let. 

Druhou možností je postupný insourcing určitých činností, které má v současné 

době na starost dodavatel, což by postupem času vedlo k alespoň částečnému zrychlení 

stránky. Tato strategie není tak radikální a tím pádem ani tak nákladná jako první, avšak 

je otázkou, zda by dodavatel s tímto postupem souhlasil a případně v jakém rozsahu by 

tento insourcing povolil.   

Ať už Sazkabet zvolí nákladnější možnost výměny dodavatele či určitý typ 

insourcingu, tak to povede ke zrychlení webové stránky, což zákazníci jednoznačně 

uvítají. Osobně jsem toho názoru, že by se Sazkabet měl vydat konzervativnější cestou 

insourcingu, neboť očekávám, že v budoucnu bude na webovou stránku chodit čím dál 

méně zákazníků a důležité bude především maximální vylepšování mobilní aplikace.  

7.3.4 Sociální sítě 

Kvalitní práce se sociálními sítěmi může v dnešní době firmě ohromně pomoci. 

Sazkabetu doporučuji rozšířit portfolio využívaných sociálních sítí a k Facebooku a 

Instagramu přidat ještě Youtube a podcasty na Spotify.  

7.3.4.1 Facebook 

Současnou práci s Facebookem jsem v předcházející kapitole hodnotil pozitivně, 

avšak do budoucna navrhuji možná vylepšení, která dokáží stránku Sazkabetu na této 

sociální sítí vylepšit, a především zatraktivnit v očích fanoušků. Zaměřím se především 
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na brandové příspěvky, neboť u nich vidím možný potenciál na zlepšení. Naopak 

kampaně zaměřené na výkon mi v současné chvíli přijdou na dobré úrovni, což potvrzují 

i interní data sledující důležité metriky, které se k výkonnostním kampaním váží.  

U klasických brandových příspěvků bych do budoucna sjednotil jejich styl. 

V současné době Sazkabet využívá 3 až 4 různé styly brandingu, což je na můj vkus příliš 

a fanoušky to při prohlížení jednotlivých fotek ruší. Používání jednoho či maximálně 

dvou stylů povede k lepšímu zapamatování si samotného brandu. 

Dále bych kladl větší důraz na vtipnost a zábavnost přidávaných příspěvků. 

Ačkoliv se v tomto směru Sazkabet zlepšil, tak si myslím, že je zde pořád prostor, kam se 

posunout. Vtipné příspěvky mají zpravidla větší dosah, což se posléze promítne jednak 

do popularity stránky, tak v krajním případě i do počtu nových registrací. V minulosti 

Sazkabet spolupracoval například s Tomášem Břímkem alias TMBK, který je populární 

svými kolážemi a tato spolupráce se hodnotila pozitivně. Z toho důvodu bych Sazkabetu 

doporučil, aby s Tomášem Břímkem opět spolupracoval, a to především před a během 

velkých sportovních akcí typu mistrovství světa v hokeji. Tato spolupráce povede 

minimálně ke zpopularizování stránky, ale může také přilákat nové zákazníky. Navíc 

v době velkých sportovních akcí fanoušci častěji vyhledávají profily sázkových kanceláří, 

což způsobí, že tyto vtipné příspěvky budou mít ještě větší dosah. 

7.3.4.2 Instagram 

Jelikož má Sazkabet svůj instagramový profil velice krátce, tak zde vidím velké 

množství možných vylepšení, která by se do budoucna měla realizovat. Prvním krokem 

musí být nastavení konkrétního grafického stylu příspěvků tak, aby uživatel Instagramu 

při rozkliknutí Sazkabet profilu okamžitě viděl určitou strukturu a styl, jakým se chce 

firma prezentovat. V současné době jsou některé příspěvky přidávány s brandingem, jiné 

naopak bez brandingu, což nepůsobí hezky a profil tím trpí. 

Druhým důležitým krokem je odlišit komunikaci Sazkabetu na Facebooku a 

Instagramu. Nyní jsou přidávány podobné či totožné příspěvky na obě sociální sítě, což 

není dobrá strategie. Komunikace na Instagramu by měla být více uvolněná. Přeci jenom 

na rozdíl od Facebooku slouží Instagram spíše k brandovým aktivitám. Doporučil bych 

přidávat spíše vtipnější příspěvky, které mapují aktuální dění v nejpopulárnějších 

sportech v čele s fotbalem a hokejem. Zároveň by měl Sazkabet i nadále využívat 

Instagram Stories a v nich mapovat dění na jednotlivých zápasech. Ostatně i sám 
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specialista na sociální sítě mi v rozhovoru potvrdil, že o Instagram Stories je zájem a lidé 

na ně reagují. Z toho důvodu v nich Sazkabet musí pokračovat a snažit se je do budoucna 

ještě vylepšit. Mám tím na mysli komplexnější informace o daném zápase, přidávaní 

různých analýz či rozhovorů s bookmakerem, který zákazníkům doporučí, na co v daném 

zápase vsadit. 

Třetím krokem, na který jsem upozorňoval již v části hodnocení jednotlivých 

marketingových nástrojů, je četnost příspěvků a přikládání hashtagů. Jsem toho názoru, 

že by měl Sazkabet přidávat alespoň 4-5 příspěvků týdně a doplňovat je vhodnými 

hashtagy, díky kterým budou příspěvky snadněji vyhledávané. Tato strategie posléze 

povede k vyšším návštěvám profilu a získání více sledujících. 

V rozhovoru, který jsem uskutečnil se specialistou na sociální sítě jsem se navíc 

dozvěděl, že cílem Sazkabetu je mít do konce roku 2020 na Instagramu minimálně 1 000 

sledujících. K tomu, aby firma tohoto čísla dosáhla, nabízím dvě řešení. Prvním je 

spolupráce s influencery, kteří budou ve svých příspěvcích označovat profil Sazkabetu. 

Této možnosti se budu více věnovat v influencer marketingu. Druhou možností dosažení 

takovéhoto počtu sledujících je realizace soutěží, se kterými se na Instagramu v dnešní 

době setkáváme velmi často. Princip je jednoduchý. Do soutěže o hodnotné ceny je 

automaticky zapojen každý, kdo sleduje daný profil a zároveň dá like, či okomentuje 

soutěžní příspěvek. Ve výsledku tyto soutěže dokáží jednoduše zvýšit počet sledujících. 

Důležitým faktorem je správný výběr hodnotné ceny, která lidi donutí, aby se do soutěže 

zapojili. Jelikož je Sazkabet firmou zaměřující se na sport, tak se může jednat například 

o VIP vstupenky na prestižní ligový zápas, nebo utkání české reprezentace či o podepsaný 

dres Jaromíra Jágra, se kterým Sazka spolupracuje. Věřím, že při správné komunikaci 

se soutěže zúčastní stovky až tisíce sportovních fanoušků, čímž dojde k rapidnímu 

zvýšení sledujících Sazkabet profilu na Instagramu. 

7.3.4.3 Ostatní sociální sítě 

V této kapitole se budu věnovat především sociální síti Youtube. Určitě bych 

firmě doporučil brzké vytvoření vlastního profilu tak, aby nemusela být veškerá reklamní 

videa nahrávána na youtubový profil Sazky. Ostatně nahrávání videí se sportovní 

tématikou na oficiální profil Sazky je zvláštní a Sazkabet by si měl v blízké době vytvořit 

vlastní profil. 
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Sazkabetu nabízím dvě možnosti, jak se následně profilovat na sociální síti 

Youtube. První možností je vytváření vlogů z jednotlivých navštívených zápasů, a to buď 

interně anebo pomocí spolupráce s některým z influencerů. Takováto zápasová videa jsou 

poměrně oblíbená a pokud by byla propojena i s nějakou soutěži, tak věřím, že by 

na české poměry dosahovala dobré sledovanosti. Nemusí se jednat jen o utkání nejvyšších 

soutěží, ale jsem toho názoru, že by fanoušky zajímalo i to, jak vypadají jednotlivé zápasy 

z nižších lig či ze zahraničí. 

Druhou možností, jak uchopit nově vzniklý youtubový kanál, je nahrávání 

podcastů k blížícím sportovním akcím. Tyto podcasty se posléze mohou objevovat 

formou videa přímo na Youtube, ale mohou být umísťovány i na Spotify či Apple 

podcast, díky čemuž dojde k oslovení více jedinců. Jak už jsme zmínil, tak tématem 

takovýchto videí by byla blížící se fotbalová, hokejová či tenisová utkání a moderátoři by 

v nich analyzovali šance jednotlivých týmů, respektive hráčů na úspěch a zároveň by 

zákazníkům radili, na který tým či hráče by si měli vsadit a proč. K nastartování videí 

bych Sazkabetu jednoznačně doporučil, aby byli do prvních dílů pozváni i některé 

sportovní osobnosti či influenceři, kteří se sportu věnují. Znamenalo by to zvýšený dosah 

a došlo by tak k rychlejšímu nastartování projektu.  

7.3.5 Mobilní aplikace 

Ačkoliv má Sazkabet svou aplikaci prozatím jen velice krátce, tak je již na dobré 

úrovni a v lecčem se vyrovná svým konkurentům. Jsem toho názoru, že v následujících 

měsících se firma musí věnovat tomu, aby všechny funkce, které jsou zákazníkům 

dostupné na webové stránce, bylo možné využívat i v aplikaci. Díky tomu se ještě navýší 

počet aktivních uživatelů mobilní aplikace. Mám tím na myslí především funkce cashout, 

kombinovou sázku, ale také možnost registrace přímo v aplikaci. Stejně tak firma musí 

pravidelně získávat zpětnou vazbu od svých zákazníků a proaktivně zjišťovat, zda by 

v aplikaci do budoucna něco změnili a případně co. Ke zjišťování zpětné vazby se dá 

využít e-mail marketing, kdy bude na aktivnější zákazníky odeslán dotazník s prosbou o 

jeho vyplnění. Stejně tak se dotazník umístí přímo do menu v mobilní aplikaci, avšak 

jedině na takové místo, na kterém zákazníky nebude rušit od jejího používaní.  

7.4 Influencer marketing 

Do budoucna vidím v influencer marketingu velký potenciál a firma se jeho 

využívání nesmí bránit. Důležitý je v tomto směru především správný výběr jednotlivých 
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influencerů. V zásadě se nabízí hned dvě možnosti využití tohoto marketingového 

nástroje.  

První možností je pokračovat ve spolupráci s influencery, kteří se věnují primárně 

sportu, a to především fotbalu, hokeji a tenisu, neboť právě tyto sporty jsou vůbec 

nejoblíbenější a nejsázenější v České republice. Za fotbal bych doporučoval pokračovat 

ve spolupráci se Šárkou Pekovou, která má sice mezi fotbalovými fanoušky rozporuplnou 

pověst, ale její příspěvky mají velký dosah a celkově se řadí mezi nejsledovanější 

fotbalové influencery v České republice. Navíc Sazkabet už se Šárkou jednou 

spolupracoval, a tak ví, jaké výsledky a kvalitu jednotlivých příspěvků od ní může 

očekávat. Z hokejového prostředí se nabízí spolupráce s Jaromírem Jágrem, neboť ten již 

dlouhodobě spolupracuje se Sazkou a tím pádem bude domluvení podmínek jednodušší. 

Nicméně je potřeba vzít v potaz to, že Jaromíra Jágra sleduje na Instagramu i velké 

množství mladistvých, a tak musí být přidávaný obsah tomuto faktu přizpůsoben. Mám 

tím na mysli, že přidávané příspěvky nesmí přímo pobízet k sázení, ale spíše by se mělo 

jednat o různé soutěže s Jaromírem Jágrem, které budou obrandované a zároveň by byl 

Sazkabet v těchto příspěvcích označen. Další možností je spolupráce s Petrem 

Větrovským, který se angažuje jak v hokejovém prostředí, tak i ve světě bojových sportů 

a počet jeho sledujících v poslední době výrazně roste. Výhodou takovéto spolupráce 

bude, že Sazkabet osloví, jak lidi zajímající se o hokej, tak i osoby sledující již zmíněné 

bojové sporty.  

Druhou možností je navázání spolupráci s influencerem, který se sportu věnuje 

jen okrajově, avšak na sociálních sítích má velký počet sledujících a tím pádem by 

takováto spolupráce přinesla ohromný dosah. Jmenovitě se jedná o Barboru Votíkovou, 

Bena Cristovaa či Kazmu. V případě, že by byl výsledek takovéto spolupráce něčím 

originální či přímo virální, tak se Sazkabet dostane do povědomí ohromného počtu osob 

a vynaložené náklady budou z dlouhodobého hlediska převýšeny příjmy, které tato 

spolupráce díky novým registracím a aktivitě zákazníků dokáže přinést. Ideální možností 

je odstartování tohoto typu spolupráce těsně před startem hokejových či fotbalových 

mistrovství světa. 

7.5 Sponzoring 

Sazkabet nemá aktuálně navázaný žádný typ spolupráce s klasickým sportovním 

odvětvím, což je dle mého názoru velká škoda. Sponzoring skýtá mnoho skvělých 
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možností, díky kterým se firma může zviditelnit. Chápu fakt, že sázkařsky nejzajímavější 

sporty v čele s fotbalem a hokejem jsou v dnešní době již obsazeny největšími konkurenty 

(Tipsportem a Fortunou), avšak domnívám se, že i tak se pořád dají najít taková sportovní 

odvětví, která jsou fanoušky oblíbená a mohla by se firmě do budoucna vyplatit. Zároveň 

vnímám nevýhodu tohoto marketingového nástroje, kterým je jeho cena. V dnešní době 

se sponzoring řadí mezi nejdražší marketingové nástroje a ve chvíli kdy se ho firma 

rozhodne využít, tak musí mít předem jasně stanovené cíle i konkrétní styl komunikace. 

Když vezmu v potaz, že navázání spolupráce v českém fotbale a hokeji je 

v současné době takřka nemožné, tak by se Sazkabet měl zaměřit na třetí nejsázenější 

sport, kterým je tenis. Jednak se nabízí spolupráce s některou z českých tenistek, neboť 

na okruhu WTA má Česká republika v současné době hned osmičlenné zastoupení 

v nejlepší stovce. Navázání spolupráce s nadějnou českou tenistkou by se dalo skvěle 

využít nejen v digitálním marketingu ale i v reklamě. Stejně tak se nabízí možnost 

sponzoringu některého z českých turnajů, které jsou mezi zákazníky taktéž populární. 

Zde si ovšem firma musí určit, jestli by vynaložené náklady znamenaly takový přínos, 

aby se jí tato spolupráce vyplatila. Navíc je nutné vzít v potaz i to, že takovýto turnaj se 

koná pouze jedenkrát ročně. Na druhou stranu zkombinování spolupráce s některými 

tenistkami a následný sponzoring tenisového turnaje by pro Sazkabet znamenalo, že si ho 

zákazníci budou do budoucna spojovat právě s tenisem a po Fortuně (fotbal), Tipsportu 

(hokej) získá i Sazkabet jeden z důležitých sportů. 

Další možností jsou stále populárnější esporty, jejichž obliba na některých 

zahraničních trzích neustále roste. Sazkabet, respektive Sazka je již generálním partnerem 

nově vzniklé esportové ligy Sazka eLEAGUE, avšak její dosah a celková komunikace 

dle mého názoru zatím nedosahuje takové kvality, jaké by bylo potřeba. Především 

v digitálním marketingu by tomuto sportovnímu odvětví měl Sazkabet věnovat více 

pozornosti, aby došlo k většímu oslovení zákazníků. Jsem toho názoru, že komunikace 

na sociálních sítích, kde se pohybuje nejvíce fanoušků tohoto nově vzniklého sportovního 

odvětví, musí být výrazně vylepšena. Mám tím na mysli především pravidelný přísun 

informací ze světa esportu. Konkrétně výsledky zápasů/turnajů, přestupy hráčů, 

informace o blížících se turnajích atd. Každopádně esporty jsou jednoznačně zajímavým 

sportovním odvětvím a jejich popularita v České republice jednoznačně poroste. Z toho 

důvodu by měl Sazkabet, respektive Sazka v této spolupráci pokračovat. 
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S ohledem na sponzoring je nutné poznamenat, že pokud se Sazkabet rozhodne 

k jakémukoliv typu sponzoringu, tak je důležité, aby takováto spolupráce byla navázaná 

alespoň na 3-5 let. Průzkumy uvádí, že lidé si dané sporty či sportovce začnou se značkou 

spojovat právě až po tolika letech. Ve chvíli, kdy se spolupráce protáhne na delší časové 

období typu 10 a více let, tak si ji lidé budou pamatovat navždy. Příkladem je spolupráce 

Gambrinusu s nejvyšší českou fotbalovou ligou. Když se v dnešní době zeptáte 

fotbalových fanoušků, jaký název měla česká liga v minulých letech, tak vám drtivá 

většina z nich řekne její současný název a pak zmíní právě Gambrinus ligu. Naopak názvy 

typu HET liga či E-pojištění liga si v dnešní době vybaví jen minimální počet fanoušků, 

a to především z toho důvodu, že tyto spolupráce byly navázány jen na velmi krátkou 

dobu.  

7.5 Návrh využití jednotlivých marketingových nástrojů v roce 2021 

Jelikož se v příštím roce koná velké množství významných sportovních akcí 

v čele s letními olympijskými hrami, mistrovstvím světa v hokeji či mistrovstvím Evropy 

ve fotbale, tak jsem pro sázkovou kancelář Sazkabet připravil návrh využití jednotlivých 

marketingových nástrojů během těchto akcí. Konkrétně společnosti navrhuji to, jak 

pracovat s následujícími marketingovými nástroji: reklamou, podporou prodeje, 

bannerovou reklamou, e-mail marketingem, sociálními sítěmi a influencer marketingem.  

Vzhledem k tomu, že zákazníci sázkových kanceláří v České republice sází 

především na fotbal, hokej a tenis, tak se věnuji nejpopulárnějším akcím, které se k těmto 

sportům váží. Sazkabetu jednoznačně doporučuji vynaložit největší marketingové výdaje 

v době konání mistrovství světa v hokeji a mistrovství Evropy ve fotbale, neboť v tu dobu 

se dá očekávat největší zájem lidí o kurzové sázení, což znamená jedinečnou příležitost 

získat nejen velký počet nových zákazníků, ale rozehrát i zákazníky, kteří přes rok tolik 

nesází.  Noví zákazníci se budou oslovovat primárně přes reklamu, a to konkrétně 

televizní, tiskovou a bannerovou. K úspěšnějšímu oslovení těchto osob povede i speciálně 

navýšený registrační bonus na tyto dvě sportovní akce, který bude ve výši 800 Kč + 

8 000 Kč.  Naopak komunikace se stávajícími zákazníky bude během těchto dvou akcí 

vedena především přes e-mail marketing, sociální sítě a částečně i přes reklamu a podporu 

prodeje. Právě v podpoře prodeje by firma měla u MS v hokeji vyzkoušet nový formát 

prémii. V minulosti Sazkabet využíval zejména Maraton sázek, avšak tentokrát 

doporučuji využít nástroj podpory prodeje, který bude odměňovat nejaktivnější zákazníky 

za určité časové období. V tomto případě se bude jednat o nejaktivnější zákazníky za 
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dobu konání mistrovství světa, kteří dostanou po skončení akce odměnu v zatím 

nespecifikované výši. 

Dalšími akcemi, kterým se v návrhu na příští rok věnuji jsou: tenisové Australian 

Open, French Open a Wimbledon, hokejová extraliga a NHL a česká fotbalová liga a Liga 

mistrů.
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Tabulka č. 3: Návrh využití jednotlivých marketingových nástrojů během významných sportovních akcí v roce 2021 

Název 

akce 
Období Reklama 

Podpora 

prodeje 

Bannerová 

reklama 

E-mail 

marketing 
Facebook Instagram Youtube 

Influencer 

marketing 

Australian 

Open 

Leden  

18.-31. 

TV spoty 

s tenisovou 

tématikou na 

stanici Eurosport 

před a během 

vybraných zápasů 

Soutěž 

zaměřená na 

aktivitu 

zákazníků 

Tenisová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webu: 

tennisportal.cz 

Rozesílka 

před 

turnajem a 

před 

finálovým 

zápasem 

Případné gratulace 

českým 

reprezentantům  
Zajímavosti 

z turnaje + 

výsledky 

českých 

reprezentantů 

Podcast před 

začátkem 

turnaje 

mapující šance 

jednotlivých 

favoritů 

Nevyužívat Spotřebitelská 

soutěž – tipování 

počtu gemů ve 

vybraném zápase 

Jarní a 

podzimní 

část české 

fotbalové 

ligy 

Únor–

červen 

 a 

červenec–

prosinec 

TV spoty 

s univerzální 

fotbalovou 

tématikou + 

dynamické spoty 

na O2 TV sport a 

ČT sport před a 

během vybraných 

zápasů 

Nevyužívat 

Fotbalová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, Efotbal, 

Eurofotbal 

Rozesílka 

před startem 

jarní části a 

následně k 

vybraným 

utkáním 

Brandové 

příspěvky 

s výsledky a 

aktualitami 

Aktuality, 

přestupy a 

zajímavosti 

Podcast 1x za 

14 dní 
Nevyužívat 

Spotřebitelská 

soutěž 

k nejsledovanějším 

zápasům ligy 

Insta Stories 

z vybraných 

zápasů 

Vyřazovací 

fáze Ligy 

mistrů 

Únor–

červen 

TV spoty 

s univerzální 

fotbalovou 

tématikou + 

dynamické spoty 

na O2 TV sport a 

ČT sport před a 

během vybraných 

zápasů 

Nevyužívat 

Fotbalová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, Efotbal, 

Eurofotbal 

Rozesílka 

k čtvrtfinále, 

semifinále a 

finále 

Brandové 

příspěvky 

s výsledky a 

aktualitami 

Aktuality, 

výsledky a 

zajímavosti 

Podcast před 

začátkem 

vyřazovací 

části a následně 

po skončení 

jednotlivých 

fází soutěže 

Nevyužívat 
Spotřebitelská 

soutěž k vybraným 

atraktivním 

zápasům 

Návštěva 

vybraných 

zápasů a 

přidávání 

Insta Stories 
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Extraliga 

ledního 

hokeje 

Leden–

duben a 

září–

prosinec 

TV spoty 

s univerzální 

hokejovou 

tématikou + 

dynamické spoty 

na O2 TV sport a 

ČT sport před a 

během vybraných 

zápasů 

Nevyužívat 

Hokejová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, 

hokej.cz 

Rozesílka 

před 

začátkem 

soutěž, 

následně před 

play-off a 

před 

začátkem 

finálové série 

Nepravidelné 

příspěvky se 

zajímavostmi z 

ligy  

Aktuality a 

zajímavosti Podcasty před 

začátkem 

soutěž, po 

skončení 

základní části a 

před 

semifinálovými 

boji 

Nevyužívat 
Spotřebitelská 

soutěž na vybraná 

utkání základní 

části + vybraná 

utkání play-off 

Návštěva 

zápasů 

hokejové 

extraligy 

mapovaná 

v Instagram 

Stories 

MS 

v hokeji 
21.5.-6.6. 

Hrané spoty 

vytvořené 

speciálně k MS 

v hokeji + 

dynamické spoty 

s předzápasovými 

a live kurzy na 

ČT sport 

+  

Tisková reklama 

v Deníku Sport a 

Pro Hockey 

Navýšení 

registračních 

bonusů na 

800 Kč + 

8 000 Kč 

Hokejová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, 

hokej.cz + 

Livesport 

aplikace 

Rozesílka 

před 

začátkem 

turnaje a před 

zápasy 

českého 

národního 

týmu v play-

off 

Aktuality a 

zajímavosti z MS 

+ spolupráce s 

TMBK 

Aktuality a 

zajímavosti z 

MS 
Podcast před 

začátkem 

turnaje a 

následně před 

začátkem play-

off (host 

Jaromír Jágr) 

Spolupráce 

s TMBK a 

Jaromírem 

Jágrem Soutěž 

zaměřená na 

aktivitu 

zákazníků 

Spotřebitelská 

soutěž na zápasy 

českého národního 

týmu 

Instasotries 

ze zápasů 

českého 

národního 

týmů 

(analýzy, 

rozhovory 

s fanoušky, 

atmosféra 
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ME ve 

fotbale 

11.6.-

11.7. 

Hrané spoty 

vytvořené 

speciálně k ME 

ve fotbale + 

dynamické spoty 

s předzápasovými 

a live kurzy na 

ČT sport  

+ 

Tisková reklama 

v Deníku Sport a 

Hattricku 

Ponechání 

reg. bonusů 

na 800 Kč + 

8 000 Kč 

Fotbalová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, Efotbal, 

Eurofotbal + 

Livesport 

aplikace 

Rozesílka 

před 

jednotlivými 

zápasy 

českého týmu 

+ 

komunikace 

zápasů ve 

vyřazovací 

fázi 

Aktuality a 

zajímavosti z ME 

+ spolupráce 

s TMBK 

Aktuality a 

zajímavosti 

z ME   
Podcast před 

začátkem 

turnaje a před 

jednotlivými 

fázemi 

vyřazovací 

části 

Spolupráce 

s TMBK a 

Šárkou 

Pekovou 
Maraton 

sázek o 

2 000 000 

Kč 

Spotřebitelská 

soutěž na zápasy 

českého národního 

týmu 

Instasotries 

ze zápasů 

českého 

národního 

týmů 

(analýzy, 

rozhovory 

s fanoušky, 

atmosféra 

French 

Open 
Květen 

Dynamické 

spoty 

s předzápasovými 

kurzy na ČT 

Sport a Eurosport 

Snížení 

bonusu zpět 

na 500 Kč + 

5 000 Kč 

Tenisová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webu: 

tennisportal.cz 

Rozesílka 

před turnaj a 

před 

finálovým 

zápasem 

Případné gratulace 

českým 

reprezentantům 
Zajímavosti 

z turnaje + 

výsledky 

českých 

reprezentantů 

Podcast před 

začátkem 

turnaje 

mapující šance 

jednotlivých 

favoritů 

Nevyužívat 
Soutěž 

zaměřená na 

aktivitu 

zákazníků 

Spotřebitelská 

soutěž – tipování 

počtu gemů ve 

vybraném zápase 

Letní 

olympijské 

hry 

23.7-8.8 

Reklama o 

sponzoringu 

ČOV 

Nevyužívat 

Dynamické 

bannery s kurzy 

na nejsázenějšími 

sporty olympiády 

na webu: 

Sport.cz 

Rozesílka 

před 

začátkem 

olympiády 

s informací, 

že Sazka je 

hlavní 

partner ČOV 

Pravidelné 

příspěvky o 

úspěších českých 

reprezentantů – 

díky spolupráci 

s ČOV je možné 

využívat fotky 

Příspěvky 

s úspěchy 

českých 

reprezentantů 

Vlogy přímo 

z dějiště 

olympijských 

her (stadiony, 

ceremoniály, 

rozhovory 

s reprezentanty) 

Nevyužívat Instastories 

přímo 

z dějiště 

olympijských 

her 
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Wimbledon Červenec 

Dynamické 

spoty 

s předzápasovými 

kurzy na 

Eurosport 

Soutěž 

zaměřená na 

aktivitu 

zákazníků 

Tenisová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webu: 

tennisportal.cz 

Rozesílka 

před turnaj a 

před 

finálovým 

zápasem 

Případné gratulace 

českým 

reprezentantům 
Zajímavosti 

z turnaje + 

výsledky 

českých 

reprezentantů 

Podcast před 

začátkem 

turnaje 

mapující šance 

jednotlivých 

favoritů 

Nevyužívat 
Spotřebitelská 

soutěž – tipování 

počtu gemů ve 

vybraném zápase 

Skupinová 

fáze Ligy 

mistrů 

Srpen–

Prosinec 

TV spoty 

s univerzální 

fotbalovou 

tématikou + 

dynamické spoty 

na O2 TV sport a 

ČT sport 

Nevyužívat 

Fotbalová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

Deník Sport, 

Sport.cz, Efotbal, 

Eurofotbal 

Rozesílka 

k zápasům 

českých 

týmů, 

popřípadě 

k nejlepším 

zápasům  

Brandové 

příspěvky 

s výsledky a 

aktualitami 

Aktuality, 

výsledky a 

zajímavosti Informace o 

Lize mistrů 

součástí 

podcastu 

k české lize 

Nevyužívat 
Spotřebitelská 

soutěž k vybraným 

atraktivním 

zápasům 

Návštěva 

vybraných 

zápasů a 

přidávání 

Instastories 

NHL 
Říjen–

červen 
Nevyužívat Nevyužívat 

Hokejová 

tématika + 

dynamické 

bannery s kurzy 

na webech: 

hokej.cz a nhl.cz 

Rozesílka 

k začátku 

soutěže a 

finálovým 

bojům o 

Stanley Cup 

Brandové 

příspěvky 

s výsledky, 

aktualitami a 

úspěchy českých 

hokejistů 

Aktuality, 

výsledky a 

zajímavosti 

Nevyužívat Nevyužívat 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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8 DISKUZE 

V této kapitole se budu zabývat konfrontací mých výsledků s poznatky autorů, 

které zmiňuji v teoretické části. Stejně tak se budu věnovat i odůvodnění vybraných 

metod, které přispěly k získání výsledků a následnému návrhu jednotlivých zlepšení. 

8.1 Konfrontace s teoretickou částí 

Již v úvodu teoretické části diplomové práce jsem citoval autory Lopez-

Gonzalese, Estéveze a Griffithse (2017), kteří tvrdí, že firmy operující na trhu kurzového 

sázení musí v dnešní době věnovat marketingové komunikaci velkou pozornost, a to 

z toho důvodu, že rozdíly v nabídce jednotlivých sázkových kanceláří se zmenšují. Právě 

marketingová komunikace jednotlivých firem dokáže přilákat či udržet potenciální, 

respektive současné zákazníky. Tento fakt si uvědomují i zaměstnanci Sazkabetu, kteří 

marketingové komunikaci věnují značnou pozornost. Snaží se využívat velké množství 

marketingových nástrojů, díky kterým dokáží oslovit různé skupiny osob. Ostatně i 

Daube a kol. (2017) poukazují na důležitost jednotlivých marketingových nástrojů, 

přičemž k těm stěžejním řadí reklamu, podporu prodeje a digitální marketing. Podobně 

to má nastavené i Sazkabet, který právě na tyto marketingové nástroje vynakládá největší 

finanční prostředky a snaží se je co nejvíce vylepšovat. Daube a kol. (2017) zmiňují i 

ideální cílovou skupinu pro sázkové kanceláře. Podle autorů by se do ní měli řadit muži 

ve věku 20–37 let, kteří se aktivně, či pasivně věnují sportu. Dle slov brand manažera 

Sazkabetu má firma tuto cílovou skupinu o něco širší a snaží se oslovit muže ve věku 25-

55 let, což neshledávám jako chybu a domnívám se, že v tomto případě není širší rozsah 

cílové skupiny na škodu, avšak je nutné zvolit správnou komunikaci jak na mladší část 

cílové skupiny, tak i na tu starší. 

Pokud se zaměřím již na jednotlivé marketingové nástroje, tak Hing (2015) 

přichází s tvrzením, že televizní reklama na kurzové sázení bývá nejúčinnější ve chvíli, 

kdy je vložena před a během jednotlivých utkání. Takovým způsobem ji využívá i 

Sazkabet, který ji umísťuje právě do tohoto vysílacího prostoru a zároveň se zaměřuje na 

nejoblíbenější sporty, kterými jsou fotbal, hokej a tenis. V souvislosti s televizní 

reklamou ještě Korn a kol. (2005) poukazují na to, že daný spot by měl u diváka vyvolat 

dojem, že hazard, respektive kurzové sázení jsou určitým stylem zábavy, což Sazkabet 
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splňuje a snaží se o to, aby jeho reklama na diváky působila právě tímto dojmem. Navíc 

se využívají i slova podmiňující jedince k akci a to „sázej“, „vyhrávej“ či „stahuj. 

U podpory prodeje se Daube a kol. (2017) věnují především vlivu registračních 

bonusů na zájem lidí o danou sázkovou kancelář. Zmiňují, že vyšší registrační bonusy 

dokáží přilákat více nových zákazníků. Podobně na tuto problematiku nahlíží i Sazkabet, 

který své registrační bonusy navyšuje v době konání velkých sportovních akcí, čímž 

dokáže přilákat vyšší počet nově se registrujících zákazníků.  

V případě digitálního marketingu Newall a kol. (2019) apelují na to, aby sázkové 

kanceláře tomuto marketingovému nástroji do budoucna věnovaly co nejvíce pozornosti, 

neboť nabízí nové možnosti, jak oslovit potencionální zákazníky a zároveň je i dobře 

měřitelný. Sazkabet toto tvrzení splňuje a jakožto online sázková kancelář věnuje 

digitálnímu marketingu velkou pozornost a rok od roku zvyšuje nejen výdaje na tento 

marketingový nástroj, ale i počet nástrojů digitálního marketingu, které využívá.  

U bannerové reklamy je dle Jandala (2011) pět základních ukazatelů, kterým by 

firma měla věnovat pozornost tak, aby zjistila, zda má svou reklamu nastavenou správně. 

V tomto případě Sazkabet nesleduje všechny zmíněné ukazatele, avšak zaměřuje se navíc 

i na vizibilitu a reach. 

U e-mail marketingu zmiňují Mikulášková a Sedlák (2015), že je potřeba 

dodržovat určitá kritéria a vyvarovat se chybám, které mohou posléze znamenat 

zhoršenou reputaci firmy. V tomto směru se Sazkabet musí do budoucna zabývat 

především zobrazení e-mailu v mobilním telefonu a zároveň funkčnosti prokliku na 

webové stránky. Jak jsem již zmiňoval v návrzích na zlepšení, tak se firma musí do 

budoucna na správné zobrazení e-mailové šablony v mobilním zařízení zaměřit, neboť 

počet zákazníků, kteří kontrolují své e-maily přímo z mobilního telefonu, se rok od roku 

zvyšuje. Stejně tak je nutné věnovat pozornost i funkčnosti prokliku na webové stránky, 

který Sazkabetu čas od času nefunguje. Do budoucna by tento problém měla firma 

proaktivně řešit s dodavatelem webových stránek. 

Autoři Lopez-Gonzales, Estévez a Griffiths (2017) poukazují na fakt, že se 

neustále zvyšuje počet zákazníků, kteří směřují z poboček na internet, a tak by se sázkové 

kanceláře měli na svou webovou prezentaci zaměřit. Zde řeší Sazkabet problém 

především s rychlostí svých webových stránek, avšak v návrzích na zlepšení jsem firmě 

navrhnul dvě možná řešení, která by tento palčivý problém vyřešila. Pokud chce firma 
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svou webovou prezentaci zdokonalit a odstranit dosavadní problémy, tak by některý 

z mých návrhů na zlepšení měla realizovat.  

Vlivem neustále rostoucí popularity sociálních sítí, kterou potvrzují i data 

z webové stránky Statista (2020) je nutné, aby se tomuto nástroji digitálního marketingu 

věnovaly i sázkové kanceláře. Sazkabet v současné chvíli využívá jen Facebook a 

Instagram. Do budoucna by si firma měla zřídit profil i na dalších sociálních sítích, díky 

kterým dokáže oslovit více jedinců ze své cílové skupiny. V návrzích na zlepšení 

doporučuji jednak vytvoření vlastního profilu na Youtube. Nicméně pozornost by měl 

Sazkabet věnovat i podcastům, které se v dnešní době stávají stále populárnějšími. 

Velmi důležitým nástrojem digitálního marketingu se stávají i mobilní aplikace, 

které dle dat ze stránky comScore (2017) využívá denně alespoň na 2 hodiny velké 

množství osob z cílové skupiny Sazkabetu. V tomto směru bylo pro firmu důležitým 

milníkem to, že na konci minulého roku vyvinula vlastní aplikaci, která se v mnoha 

ohledech dokáže vyrovnat těm konkurenčním. Poté, co do ní budou vloženy veškeré 

funkce, bude moct plně zastoupit prozatím pomalé webové stránky. 

Marketingová agentura Talkwalker (2018) ve své predikci influencer marketingu 

zmiňuje některé příležitosti a hrozby, které s sebou tento nástroj v budoucnu přinese. 

Sazkabet již dnes správně spolupracuje především s těmi influencery, kteří se zabývají 

oblastí sportu, avšak do budoucna by měl počítat s tím, že se cena tohoto marketingového 

nástroje bude i nadále zvyšovat. 

8.2 Odůvodnění vybraných metod 

V metodologii této diplomové práce jsem pro získání názorů a informací 

uskutečnil tři polostrukturované rozhovory se zaměstnanci firmy Sazkabet. Domnívám 

se, že toto rozhodnutí bylo správné, neboť jsem měl díky němu možnost získat detailní 

informace o tom, jak se firma či konkrétně zaměstnanci staví k problematice jednotlivých 

marketingových nástrojů. Osobně si myslím, že vzhledem k tématu práce jsem nemohl 

získat informace od pověřenějších osob. Právě možnost vlastního výběru respondentů 

shledávám postupem času jako klíčovou, neboť jsem mohl řešit jednotlivé marketingové 

nástroje s lidmi, kteří za ně u firmy přímo zodpovídají. 

V prvotní fázi psaní diplomové práce jsem se zamýšlel nad možností uskutečnit 

mimo rozhovorů se zaměstnanci i dotazníkové šetření se zákazníky, abych získal i jejich 

názory na marketingovou komunikaci firmy. Od tohoto nápadu jsem nakonec ustoupil po 
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konzultaci s brand manažerem firmy, který mi poskytl sekundární data zabývající se 

výzkumem spokojenosti zákazníků. Právě tato data mi nejvíce pomohla při řešení 

problematiky webové prezentace, na kterou si zákazníci nejvíce stěžují z důvodu jejích 

nedostatků. Vzhledem k tomu, že mi byla dodána tato data, jsem usoudil, že jakékoliv 

další dotazníkové šetření by už pro sepsání této diplomové práce neznamenalo velký 

přínos. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout takové inovace a možnosti vylepšení, 

které by vedly ke zlepšení marketingové komunikace sázkové kanceláře Sazkabet, aby 

došlo ke zlepšení komunikace se současnými zákazníky, ale i k efektivnějšímu 

oslovování potencionálních zákazníků. 

Při analyzování současné marketingové komunikace společnosti jsem objevil 

některé nedostatky, které způsobují, že firma nedosahuje takových výsledků, kterých by 

mohla. V diplomové práci jsem se věnoval zejména těm marketingovým nástrojům, které 

jsou pro sázkovou kancelář Sazkabet klíčové. Konkrétně se jedná o reklamu, podporu 

prodeje, digitální marketing a influencer marketing. Naopak public relations, osobní 

prodej či sponzoring jsem v analýze současné marketingové komunikace neřešil, neboť 

tyto nástroje společnost využívá jen velmi málo či vůbec. 

Nejprve jsem se zabýval reklamou, kdy Sazkabet využívá především její televizní 

a skrytou formu. U televizní reklamy jsem kladně hodnotil to, že firma umísťuje své 

reklamní spoty především na sportovní kanály, kde je největší šance oslovit jedince ze své 

cílové skupiny. Stejně tak je dle mého názoru dobrou strategií umísťovat tyto spoty před 

a během zajímavých zápasů, neboť to může přimět diváky si na daný zápas vsadit. Do 

budoucna jsem sázkové kanceláři navrhl, aby vyzkoušela i jiný koncept televizní 

reklamy, neboť v současnosti jsou její spoty obdobné jako ty, kterými se prezentuje i 

konkurence. U skryté reklamy považuji za dobrý krok její zasazení do online televizních 

seriálů, což jsem firmě doporučil i do budoucna, avšak varoval jsem před umísťováním 

skryté reklamy do pokračujících sérií jednotlivých seriálů, neboť ty zpravidla nedosahují 

takové úrovně jako první série a sledovanost postupem času klesá. To v konečné fázi 

způsobí, že dosah umístěné reklamy nebude tak velký. Zbylé formy tohoto 

marketingového nástroje jsem nemohl hodnotit příliš detailně, neboť je Sazkabet 

v současné době takřka nevyužívá a plánuje jejich zapojení jen v době velkých 

sportovních akcí. 

Dalším marketingovým nástrojem, kterému jsem věnoval značnou pozornost byla 

podpora prodeje. V té jsem se nejprve zabýval registračními bonusy, které Sazkabet 

navyšuje během konání velkých sportovních akcí, což shledávám jako správný krok a 

doporučil jsem tuto strategii i do budoucna. Nicméně Sazkabet v podpoře prodeje 

nevyužívá jen bonusy, ale i spotřebitelské soutěže či prémie. Právě u prémií, které jsou 
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realizovány formou tzv. Maratonu sázek, jsem navrhl, aby firma do budoucna tento 

nástroj upravila, neboť v současné době nepřináší takové benefity aktivním zákazníkům. 

Následně jsem analyzoval práci s digitálním marketingem, který je pro sázkovou 

kancelář klíčový. Konkrétně jsem zde rozebral bannerovou reklamu, e-mail marketing, 

webovou prezentaci, sociální sítě a mobilní aplikaci. Bannerovou reklamu má dle mého 

názoru firma nastavenou správně a do budoucna doporučuji jen pokračovat v proaktivním 

přístupu ke zkoušení nových formátů, které tento nástroj digitálního marketingu nabízí. 

Domnívám se, že e-mail marketing má Sazkabet oproti konkurenci na velmi dobré 

úrovni. Snaží se zkoušet nové možnosti, které tento nástroj nabízí, avšak firma si musí 

být vědoma toho, že velká část zákazníků si již prohlíží e-maily v mobilních telefonech. 

Z toho důvodu doporučuji, aby byl kladen větší důraz právě na zobrazení e-mailu 

v mobilním zařízení. Stejně tak by se Sazkabet měl zabývat funkčností prokliků na 

webovou stránku a co nejdříve vyvinout proklik, který zákazníka přesměruje z e-mailové 

šablony rovnou do aplikace. 

U webové prezentace jsem zmínil velký nedostatek, kterým je zdlouhavé načítání 

stránky. Tento problém musí do budoucna Sazkabet jednoznačně vyřešit. Bez plně 

funkční webové stránky nebude firma do budoucna konkurenceschopná a zároveň od ní 

budou odcházet i současní zákazníci. K vyřešení tohoto problému jsem nabídl hned dvě 

řešení. Jedním je využití služeb nového dodavatele a druhým je určitá míra insourcingu. 

Obě tyto možnosti povedou ke zrychlení webové stránky, což bude mít za následek větší 

spokojenost zákazníků. 

Dalším nástrojem, který jsem v diplomové práci řešil, byly sociální sítě. Jejich 

hodnocení bylo obtížnější z toho důvodu, že zejména instagramový profil má Sazkabet 

jen velice krátkou dobu. Nicméně to mi umožnilo navrhnout více návrhů, které pomohou 

obě sociální sítě zdokonalit. Důležité je zejména nastavit jeden styl brandování příspěvků 

tak, aby výsledný efekt profilu nepůsobil příliš chaoticky. Zároveň jsem doporučil 

pokračování v influencer marketingu, který pomůže k většímu zatraktivnění profilů na 

jednotlivých sociálních sítí. Přičemž jsem firmě navrhl i možnost založení youtobového 

kanálu a vytváření podcastů, což by mohlo komunikaci firmy ozvláštnit. 

V návrzích na zlepšení jsem se věnoval i sponzoringu, který Sazkabet v současné 

době takřka nevyužívá. I v tomto případě jsem přišel s dvěma návrhy, které přinesou větší 

zatraktivnění firmy v očích sportovních fanoušků. Jednak jde o navázání spolupráce 
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v tenisovém světě a zároveň o pokračování sponzoringu v neustále rostoucím světě 

esportů.  

Poslední část návrhů na zlepšení jsem věnoval využití jednotlivých 

marketingových nástrojů během velkých sportovních akcí v roce 2021. Sázkové kanceláři 

jsem naznačil, jak by měla pracovat s reklamou, podporou prodeje, bannerovou 

reklamou, e-mail marketingem, sociálními sítěmi a influencerem marketingem, aby svou 

komunikaci během těchto velkých sportovních akcí ještě vylepšila.  

Pokud sázková kancelář Sazkabet realizuje mnou připravené návrhy, které jsou 

v jejích možnostech, tak to povede ke zlepšení marketingové komunikace. To bude mít 

za následek větší spokojenost současných zákazníků a zároveň se jí bude dařit lépe 

oslovovat potencionální zákazníky, kteří dosud sázet nezkoušeli či sází u konkurenčních 

firem.  
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Příloha č. 1 – Televizní a online reklama 

Ukázka jednotlivých střihů v reklamě 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Zdroj: Interní materiály Sazkabet 

 

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

Ukázka product placementu v online seriálu Lajna 

 

Zdroj: Televize Seznam 

 

Zdroj: Televize Seznam 
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Příloha č. 3 – Podpora prodeje  

Ukázka spotřebitelské soutěže na facebookovém profilu Sazkabet 

 

Zdroj: Facebook 
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Ukázka webové stránky k akci Maraton sázek  

 

Zdroj: webová stránka Sazkabet  
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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 
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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 
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Příloha č. 5 – Online komunikace (E-mail marketing) 

Ukázka bonusového e-mailu  

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Ukázka informačního e-mailu 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Ukázka doregistračního e-mailu 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Příloha č. 6 – Online komunikace (webová prezentace) 

Ukázka úvodní webové stránky Sazkabetu 

 

Zdroj: webová stránka Sazkabet 
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Příloha č. 7 – Online komunikace (sociální sítě) 

Ukázka brandové komunikace na sociální síti Facebook 

 

Zdroj: Facebook 
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Banner zaměřený na výkon pro sociální síť Facebook 

 

Zdroj: Interní materiály Sazkabet 
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Ukázka komunikace na sociální síti Instagram 

 

Zdroj: Instagram 
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Příloha č. 8 – Influencer marketing 

Spolupráce s Šárkou Pekovou – publikovaný příspěvek  

 

Zdroj: Instagram 

Spolupráce s Lukášem Prážou – publikovaný příspěvek 

 

Zdroj: Instagram 
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Spolupráce s Dominikem Luksem – publikovaný příspěvek 

 

Zdroj: Instagram 
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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. 



124 

 

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 
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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  
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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. 
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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? 
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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 
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„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.   
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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. 
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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?  
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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. 
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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. 

 








