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Anotace 

Bakalářská práce „Relaunch zavedené značky na příkladu Bezina plus v roce 

2008“ se zabývá procesem znovuuvedení tradiční české značky Benzina, jejíž 

komerční potenciál zeslábl a způsobil pokles značky na trhu čerpacích stanic 

v roce 2006. Společnost Benzina se tedy rozhodla pro zásadní strategickou 

změnu, jejíž průběh je hlavním tématem mé práce. V úvodu mé práce se 

zaměřuji na charakteristiku a význam značky, jakožto důležitého atributu pro 

úspěch každé společnosti. Následně se věnuji analýze českého trhu čerpacích 

stanic a představení společnosti Benzina. Přestože na českém trhu působí již 

přes 50 let, její image a asociace spojené s touto značkou byly velmi nejasné, 

spíše negativní. I přes dobrou cenovou politiku tak ztrácela své zákazníky, proto 

bylo rozhodnuto provést relaunch značky. Klíčovou část mé bakalářské práce 

představuje proces uvedení nové značky Benzina plus. Zaměřuji se zde na její 

prezentaci, hodnoty, změnu image i cílové skupiny, na níž se nová značka 

zaměřila. Představen je také marketingový komunikační mix, jehož 

prostřednictvím společnost Benzina komunikovala tuto klíčovou změnu. 

Poslední část mé práce věnuji kampani „Měníme se v čase“, která v roce 2008 

zosobňovala příchod nové značky Benzina plus na trh a seznamovala ji 

s veřejností. V jednotlivých podkapitolách se věnují jejímu kreativnímu 

zpracování, cílům i konečným výsledkům kampaně. V závěru své práce shrnuji 

poznatky o celém procesu relaunche a hodnotím účinnost komunikační 

strategie nové prémiové značky.  
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Annotation 

The bachelor thesis called „Relaunch of established brand shown on an 

example of Benzina plus in the year 2008“ is focused on the relaunching 

process of a Czech traditional brand Benzina and its decrease of commercial 

potential and reputation that threatened its position on the market in 2006. 

Benzina decided to start a process of fundamental strategic change that 

represents the core of my thesis. Beginning with the description of the brand´s 

meaning and its characteristics I stress their importance for all companies in 

being successful following by short analysis of the Czech petrol station market 

and introduction of the company itself. Benzina as a company that serves its 

customers for over 50 years was not perceived as a loyal company with positive 

associations and image, good services neither. The core part of my thesis 

introduces particular steps in the whole process of restructing the identity into 

becoming a new brand called Benzina plus. I also focus on the representation 

of the new brand describing its new image, equity and also customer focus 

group. Further I describe the communication tools and media mix. The last part 

of my work analyses the campaign “Měníme se v čase” (“We are changing in 

time”) that launched this new brand publicly throughout media in 2008.  Properly 

I define creative performance, media plan, purposes in affecting the determined 

consumer group and the final results of this campaign. As a conclusion I 

summarize all notifications and results and I also evaluate the impact and 

innovations in the communication strategy of a new premium brand.   
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Benzina, Benzina plus, Brand, brand equity, brand identity, relaunch, brand 

building,  business to consumer communication, media mix 
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Úvod 

Pro zpracování bakalářské práce jsem zvolila téma oživení etablované 

značky s názvem „Relaunch zavedené značky na příkladu Benzina plus v roce 

2008“.  Přestože nejsem řidičkou, která by se zajímala o tématiku čerpacích 

stanic, vybrala jsem si tuto značku Benzina především z hlediska její nové 

podoby marketingové komunikace i celkové strategie řízení značky. Na základě 

nového přístupu ke značce Benzina byl uveden koncept relaunche 

(znovuuvedení), který pomohl značce získat zpět spokojené zákazníky. Proces 

relaunche navíc považuji za velmi zajímavou, inspirativní a také přínosnou 

taktiku změny značky, s níž jsem se měla možnost podrobněji seznámit a 

věřím, že povede k prohloubení mých znalostí v praxi i v oboru marketingové 

komunikace a public relations.  

Značku Benzina považuji za stálici českých čerpacích stanic a jelikož 

působí na trhu čerpacích stanic více než 50 let, lze říci, že patří mezi zavedené 

značky s dlouhodobou tradicí. Značka Benzina v průběhu posledních let 

komunikovala se svou cílovou skupinou řidičů velmi střídmě. Mohl to být jeden 

z faktorů, které způsobily oslabení této značky a prohloubily její nejasnou pozici 

v myslích zákazníků. Bylo proto třeba vytvořit novou marketingovou i 

komunikační strategii, která by značce navrátila ztracenou image a výhodnou 

pozici na českém trhu čerpacích stanic.  

Samotný fakt, že je Benzina zástupcem českých značek, které mají 

v naší zemi tradici, byl dalším důvodem výběru tohoto tématu. Dle mého názoru 

je nutné podporovat a dále pracovat na rozvoji českých značek, které jsou 

naším know-how a také reprezentují Českou republiku po celém světě. 

Proces relaunche je velmi riskantní a vyžaduje mnoho rozvážných 

rozhodnutí o nové podobě značky, jejích hodnotách, záměrech a výsledcích, 

jichž má nový koncept značky dosáhnout. Cílem mé práce je tedy představit a 

zhodnotit jednotlivé kroky, jež byly v rámci marketingové strategie provedeny 

k tomu, aby značka po zmiňovaném procesu opět získala svou sílu a 

vybudovala si pozitivní image v myslích svých zákazníků. Jelikož prezentovala 

značku firemní a ne značku produktovou, bylo nutné pracovat komplexněji 

především v oblasti identity značky, jež byla zakořeněna v myslích řidičů jako 

zastaralá značka, avšak s dobrou cenovou politikou. Díky nástupu nové značky, 
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inovovaným službám, profesionálnímu přístupu k zákazníkům, které zastřešoval 

dobře promyšlený strategický plán i kreativní využití komunikačních nástrojů, 

si značka Benzina opět svou pozici získala. Výsledky mediální kampaně 

s názvem „Měníme se v čase“, jejíž průběh detailně představím v praktické 

části mé práce, prokázaly tento fakt jasným nárůstem povědomí u cílové 

skupiny čerpací stanice značky v novém kabátě, značky Benzina plus. 

Na základě dosažených poznatků považuji značku Benzinu a jejího nástupce 

Benzinu plus, jako příklad zdařeného procesu relaunche, jež nebyl doposud 

jako téma doposud detailněji zpracován.  
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1. Značka – Významná sou část firemní identity 

V dnešním světě plném komerčních sdělení v masových mediích, 

v dopravních prostředcích či na billboardech a citylightech se na každém kroku, 

jsme často i nevědomky setkáváme s řadou služeb, produktů či společností, 

které nás lákají svou jedinečností, kvalitou, výhodnou cenou či atraktivním 

designem ke koupi. Co je ale pro nás, potenciální zákazníky, tím rozhodujícím 

faktorem při výběru té či oné služby nebo produktu, když každé ze sdělení nás 

přesvědčuje, že právě tato služba nebo produkt je tím nejlepším ve své 

kategorii? Pro mnohé ze spotřebitelů je to právě značka, tento skoro až 

abstraktní pojem, avšak pro marketéry tak zásadní, tou výraznou předností 

oproti konkurenci. Co tedy značku předznamenává?     

1.1. Charakteristika zna čky 
 

Chceme-li definovat pojem značky, je nutné rozlišovat ji ze dvou 

hledisek, jako značku produktovou a značku firemní (obchodní). Firemní značka 

je podobně jako značka produktová tvořena jménem, logem, popř. určitými 

symboly, které ji odlišují od konkurenčních firem a činí firmu jedinečnou. 

Firemní značka je však složitější a komplexnější než produktová značka a to 

mimo jiné proto, že je obsáhlejší1. Jak popisuje značku Matthew Healey, 

vizuální identita, design obalu či jméno a logo, to jsou pouze vnější aspekty 

složitého znakového systému, jehož cílem je vložit nehmatatelnou – ale silnou 

ideu nebo představu značky do mysli zákazníka. Podstata značky neboli „brand 

insight“ se může vztahovat k osobnímu cíli, emocionální reakci spřízněnosti 

se souborem hodnot nebo ke snu o lepší budoucnosti2. 

O emocionální hodnotě značky, která značku z velké většiny tvoří, hovoří 

ve své knize Moderní marketing také Philip Kotler: Značky jsou považovány 

za hlavní trvalá aktiva firmy, která přežijí konkrétní produkty firmy. Představují 

způsob, jakým spotřebitelé vnímají produkty a jejich vlastnosti a co k nim cítí. 

Značka s sebou nese značnou důvěryhodnost3. 

                                                 
1 Horáková, 2008, s. 72 
2 Healey, 2008, s. 70 
3 Kotler, 2007, s. 635 
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1.2. Význam zna čky 
 

Význam značky je vyjádřením jejího statusu a rozsahu, tedy reakce 

spotřebitelů na ni. Je odrazem současné výkonnosti značky a silným 

strategickým ukazatelem. Hlavními atributy jejího významu je úcta ke značce a 

její znalost v myslích spotřebitelů4. Značka je prvotní hodnotou společnosti a 

produkt se pohybuje v rámci, který je mu značkou pouze vymezen5. Jejím 

krátkodobým i dlouhodobým cílem je z ekonomického hlediska mít zisk a získat 

co největší podíl na trhu, ze sociologického hlediska má dosáhnout statusu být 

známou v myslích svých spotřebitelů a mít dobrou image, neboli být 

preferována6.  

Calkins se vyjadřuje o významu značky pro společnost ještě hlouběji:  

„V 21. století značky odhalují a plodí významy, které skládají dohromady naši 

kulturu spotřeby. Značky reprezentují nás samotné včetně všech politických, 

etických a společenských problémů, které nás identifikují. Značky utváří a 

reflektují naše hledání významů a vyzývají nás ke vnímání našeho skutečného 

světa7. “   

1.3. Klíčové koncepty řízení hodnoty zna čky 
 

Koncept hodnoty značky se objevil v 80. letech a v zásadě zdůrazňuje 

důležitost role značky v marketingových strategiích. Existuje však mnoho 

náhledů a různých definicí. Přestože tedy neexistuje žádný jednotný názor, 

který by dokázal hodnotu značky pojmout a změřit, pomohl značce k tomu, že 

získala důležitější pozici v marketingové strategii firmy8. Hodnotu značky, 

v posledním desetiletí označovanou také jako „brand equity“, je třeba posuzovat 

ze dvou aspektů – jako měřítko hodnotového vnímání identity značky a 

na druhé straně její měřitelné finanční ohodnocení.  

 

 

                                                 
4 Haigh, 2002, s. 56 
5 Přibová, 2000, s. 16 
6 Sattler,Völckner, 2007, s. 25 
7 Calkins, 2005, s. 61 
8 Keller, 2007, s. 71 
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1.3.1. Hodnota zna čky z pohledu firmy  
 

Aspektem měření hodnoty značky, které je vnímáno ze strany 

společnosti, je její oceňování pro finanční transakce, kdy je značka považována 

za oddělitelné aktivum. Je to však pouze jeden ze způsobů měření 

dlouhodobého zdraví značky. Vzhledem k tomu, že oceňování značky je 

založeno na odhadech možných budoucích zisků a je závislé na předpokladech 

týkajících se vlastnictví, použití a cenové struktury, neexistuje dle Haigha 

absolutní hodnota značky9. Většina forem finančního ocenění značky, ať už 

pro údaje prodeje nebo účetní evidence, začíná u údajů o současném obratu a 

zisku značky. 

Cílem každého brand manažera či marketéra tedy je, aby se značka 

stala silnou v povědomí svých zákazníků, protože jen silné značky mají vysokou 

hodnotu. Díky tomu si firma snadněji udržuje stálé zákazníky a získává nové 

spotřebitele s menšími marketingovými náklady v poměru k výnosům. Logicky 

tak firmě umožňuje bránit se silné nelítostné cenové konkurenci.10 

1.3.2. Hodnota zna čky z pohledu zákazníka 
 

„Nejlepší obchodní značky nás přitahují, protože milujeme to, co 

reprezentují,“ říká Kevin Roberts, výkonný ředitel Saatchi&Saatchi11. Než 

se však stane značka touto tzv. lovemark, musí si vybudovat silnou pozici 

v myslích spotřebitelů, přičemž zásadním krokem k úspěchu je působit na jejich 

emocionální (somatické) rozhodování. Jestliže je značka dobře sestavena, 

spojení mezi základní ideou a její samotnou identitou je silné. Prožitek 

jednotlivých prvků identity vyvolá vzpomínku na celek a s ní zamýšlenou reakci 

pozorovatele – touhu po značkovém produktu12.  

Za hodnotu značky považujeme soubor asociací a postojů ke značce 

v celém hodnotovém řetězci tj. týká se zákazníka, distributorů a rodičovské 

firmy, což umožňuje získat větší objem prodeje a vyšší zisk, než by tomu bylo 

bez značky, a dále vede k silné dlouhodobé výhodě ve srovnání s konkurencí13. 

Hlavními kritérii hodnoty značky jsou: znalost jména značky, které referuje o síle 

                                                 
9 Haigh, 2002, s. 47 
10 Kotler, 2007, s. 635 - 636 
11 Calkins, 2005, s 29 
12 Healey, 2008, s. 70 
13 Keller,2007 , s. 43  
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přítomnosti dané značky v mysli koncového uživatele, věrnost značce, snímaná 

kvalita a asociace spojené se značkou14.“  

Pro hodnotu značky hrají emoce velikou roli, avšak vytvoření pozitivního 

hodnocení a věrnosti ke značce se nestane samovolně. Brand manažeři tento 

obraz musí vytvořit. Silné značky umožňují lidem to, co by za jiných okolností 

bylo pro ně nepředstavitelné. Musí dosáhnout toho, že lidé nejen obdivují 

jednotlivé produkty, ale začnou ji hájit s představou, že jim značky dodávají víru 

v sebe samého. Lze kategorizovat čtyři přístupy, díky nimž se spotřebitelé 

přiklánějí k jednotlivým značkám: 

   1) Značky umožňují dosáhnout jistého cíle díky své pomyslné podpoře 

   2) Jsou vnímány lidmi tak, jak si člověk představuje díky silné identitě        

       značky, jež jim může dodat uznání a obdiv ostatních 

   3) Možnost zařadit se do  komunity, jejíž součástí se člověk chtěl stát 

   4) Stát se někým respektovanějším, než člověk ve skutečnosti je, přiřazením      

       určitého osobního uznání či schopností, kterých by nedosáhl15 

1.3.3. Identita zna čky  
 

Identitu značky, neboli její jedinečnou charakteristiku, tvoří šest atributů: 

fyzické charakteristiky, osobnost značky, kulturní hodnoty, hodnoty a vztahy, 

které značk.a reprezentuje, typický spotřebitel a vnímání sebe sama, tzn. „self-

imageové vyjádření“ spotřebitele značky16.  

Podle Aakera lze posuzovat čtyři přístupy k identitě značky. Jsou jimi: 

značka jako výrobek, značka jako organizace, značka jako osobnost a značka 

jako symbol. Ne každá identita potřebuje zapojit všechny tyto přístupy. Hlavním 

cílem je posoudit jejich atributy, které mohou přispět k obohacení, vyjasnění a 

odlišení identity značky17. Vytvořením silné identity značky je pak snadné 

formovat představu o značce, výkonnost značky i pocity vyvolané značkou.  

U značky jako výrobku je třeba dbát na tvorbu asociací spojených 

s výrobkem, protože právě ony rozhodují o výběru značky ze zkušeností 

uživatele. Zde se hodnotí atributy jako třída výrobku, kvalita, asociace spojené 

                                                 
14 Aaker, 2003, s. 8 
15 FISK, Peter. Marketing Genius: Finding the big idea that defines you. 2007 [online]. [cit. 2010-
04-25]. Dostupný z www: <http://www.allaboutbranding.com/index.lasso?article=438>.  
16 Přibová, 2000, s. 21 
17 Aaker, 2003, s. 67 
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s využitím výrobku, s uživateli nebo dokonce se zemí či regionem původu. U 

značky spojené s organizací se přístup zaměřuje spíše na atributy organizace, 

tedy hodnoty, jakými jsou inovace, snaha o kvalitu a ohledy k životnímu 

prostředí. I samotní zaměstnanci, firemní kultura a hodnoty společnosti 

přispívají k celkovému obrazu organizace. Atributy organizace mají 

dlouhodobější charakter a lépe odolávají tlaku konkurence18. Aby byla značka 

vnímána jako osobnost a vytvořily se pro ni emocionální hodnoty, existuje 

několik způsobů. Lze ji zosobnit prostřednictvím skutečného člověka, mluvčího, 

který se objevuje ve všech reklamách. Druhou možností je oslovit celebritu, 

která uvede značku do života. Další možností je využití animované postavičky 

nebo vytvoření určitého tónu a stylu komunikace, který umožňuje okamžitou 

rozeznatelnost19. V posledním případě hodnocení přístupu je značka jako 

symbol, který jí může dodat soudržnost a strukturu a usnadnit tak proces 

snadnějšího rozpoznání. Symbolem reprezentujícím značku se může stát 

cokoli, například vizuální symboly, metafory a dokonce i tradice značky. 

Povýšení symbolu do pozice stálé součásti identity odráží jeho potenciální 

sílu20.  

 

                                                 
18 Aaker, 2003, s. 71 
19 Taylor, 2007, s. 97 a 98  
20 Aaker, 2003, s. 72 a 73 
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2. Tradi ční značka Benzina 
 

Lze říci, že značka Benzina je dlouhodobě zavedenou značkou 

se zakořeněnou českou tradicí. Dle průzkumů je atribut české značky pojmem, 

který si naprostá většina lidí spojuje s výrobou a její dlouhodobou tradicí 

v České republice a také se skutečností, že ji vyrábí česká pracovní síla21.  

Neúspěch některých českých značek se přičítá zásadnímu selhání 

marketingového cíle – neumí se náležitě prodat. Rozhodujícím faktorem 

pro úspěch značky je dobrý marketing a v případě neúspěchu je nutno 

zareagovat okamžitou změnou a rychlou adaptací na nové podmínky. Nostalgie 

z dřívějšího úspěchu značky, která by ovlivnila opětovné uchycení značky 

na trhu, není již tak zásadní22.  Důvodům oslabení značky Benzina se budu 

věnovat v následujících kapitolách, nejprve je však třeba popsat situaci 

na českém trhu.  

2.1. Český trh čerpacích stanic  
 

Revitalizace značky Benzina probíhala v období dvou let od roku 2006. 

Na trhu čerpacích stanic neustále dochází k akvizicím, nové společnosti 

vstupují na trh, jiné jej opouští. V důsledku častých změn se proto omezím 

na období let 2006-2008. 

Dle uveřejněných údajů Společenství čerpacích stanic v České republice 

je hustota čerpacích stanic v Česku nejvyšší ve střední Evropě a v přepočtu 

na obyvatele má český řidič k dispozici dvakrát více stanic než například 

v Německu. Konkurence je tedy velká a neobsazených míst vhodných 

k výstavbě nových čerpacích stanic je nyní již málo. Obecně se dá říci, že trh 

českých čerpacích stanic se dělí do tří skupin: sítě nad 100 čerpacích stanic, 

dále pak sítě s počtem 50 – 100 stanic a nakonec 50 a méně.23   

                                                 
21 SMEŤÁK, Karel. České značky nežijí jen z tradice. Ipodnikatel.cz [online]. 2008, [cit. 2010-05-
06]. Dostupný z www: <http://www.ipodnikatel.cz/ceske-znacky-neziji-jen-z-tradice.html>. 
22Tradiční české značky v roce 2006. Marketingové noviny [online]. 2007, roč. 2007, č. 3.7. 
2007, [cit. 2010-05-17]. Dostupný z www: 
<http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=4957>. 
23 Hustota čerpacích stanic v Česku je nejvyšší ve střední Evropě. Mam.ihned.cz [online]. 2008, 
č. 10.9.2008, [cit. 2010-04-26]. Dostupný z www: <http://mam.ihned.cz/c1-27415080-hustota-
cerpacich-stanic-v-cesku-je-nejvyssi-ve-stredni-evrope>. 
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Celkem působí na českém trhu 11 společností provozujících čerpací 

stanice, z nichž zvláštní skupinu tvoří obchodní řetězce (graf č. 1). V roce 2006 

zaujímala společnost Benzina pozici nejrozšířenější sítě v České republice 

s počtem 324 čerpacích stanic po celé zemi (rok 2006), dále společnost OMV, 

k níž se v roce 2006 akvizicí připojila čerpací stanice ARAL (204), na třetím 

místě byla síť Čepro (192 čerpacích stanic) a čtvrté a páté místo zaujaly čerpací 

stanice SHELL (141) a Papoil (137). V provozovatelích maximálně 100 

čerpacích stanic figurovaly společnosti Agip (74) a RobinOil (69). Do třetí 

skupiny, tedy 50 a méně čerpacích stanic se zařadily společnosti Jet – později 

Lukoil (43), Esso (40), specifická skupina zahraničních obchodních řetězců 

(Ahold, Tesco, Makro a Globus (38)) a nakonec Slovnaft ČR24 (31). V průběhu 

dvou let (do roku 2008) se počet čerpacích stanic výrazně nezvýšil, u většiny 

společností maximálně o 20 čerpacích stanic, pouze u čerpacích stanic velkých 

obchodních společností se téměř zdvojnásobily díky své obchodní politice velmi 

nízkých, až dumpingových cen a získaly tak téměř 1,5 procent tržního podílu25. 

Benzinové stanice Paramo a Kaučuk, patřící skupině Unipetrol, byly 

zrekonstruovány na stanice Benzina Plus, které tak doplnily celkový počet 102 

stanic26. Také společnost Jet zmizela z českého trhu a nahradila ji ropná 

společnost Lukoil ČR27. V podílu na trhu v množství prodaných paliv zaujímá 

své prvenství zatím rakouská společnost OMV (18 procent), rostoucí nabídkou 

se k ní přibližuje čerpací stanice Benzina se 14 procentním podílem28.   

                                                 
24 MIKŠOVSKÝ, Tomáš. Český trh čerpacích stanic v pohybu : Koncentrace majitelů čerpacích 
stanic na českém trhu bude pokračovat. Petrol magazín [online]. 2006, č. 1, [cit. 2010-05-01]. 
Dostupný z www: <http://www.petrol.cz/magazin/pm012006.asp?menu=0307>. 
25 Hustota čerpacích stanic v Česku je nejvyšší ve střední Evropě. Mam.ihned.cz [online]. 2008, 
č. 10.9.2008, [cit. 2010-04-26]. Dostupný z www: <http://mam.ihned.cz/c1-27415080-hustota-
cerpacich-stanic-v-cesku-je-nejvyssi-ve-stredni-evrope>. 

26 Benzina dá na modernizaci stanic 1,3 miliardy Kč. Mam.ihned.cz [online]. 2006, č. 26.10. 
2006, [cit. 2010-04-18]. Dostupný z www: <http://mam.ihned.cz/c1-19616340-benzina-da-na-
modernizaci-stanic-1-3-miliardy-kc>. 

27 ROŠKANIN, Michal. Lukoil vstupuje na český trh : Ruská společnost chce ovládnou deset 
procent trhu. Petrol magazín [online]. 2008, č. 4, [cit. 2010-04-21]. Dostupný z www: 
<http://www.petrol.cz/magazin/pm042008/zpravy4_08.pdf>. 
28 PETR, Miroslav. Benzina chce další stovku pump. Hospodářské noviny : Podniky a trhy 
[online]. 2008, č. 23.10. 2008, [cit. 2010-05-06]. Dostupný z www: <http://logistika.ihned.cz/c4-
10002800-29322370-B00000_detail-benzina-chce-dalsi-stovku-pump>. 
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Graf č. 1: Rozdělení českého trhu čerpacích stanic dle jejich počtu 

2.2.  Představení spole čnosti Benzina 

Společnost Benzina je na českém trhu s pohonnými více než 50 let. Od 

roku 1949 byla v Československu zavedena její první distribuční síť 

pod názvem Benzinol. Přejmenování na společnost Benzina pak proběhlo o 

devět let později, tedy v roce 1958. Během dalších let byla společnost Benzina 

součástí velkých společností, z nichž nejdelší dobu patřila do koncernu 

Chemopetrol, který se od poloviny 50. let zabýval výrobou produktů z ropy. 

Teprve začátkem 90. let se společnost Benzina vyčlenila jako samostatný státní 

podnik a v roce 1994 vznikla akciová společnost - nástupnická organizace 

původního státního podniku Benzina. Díky privatizaci pak získala 280 

zastaralých čerpacích stanic, které ve většině případů z ekologického a 

provozního hlediska zcela nevyhovovaly. V letech 1995-1998 proběhl rozsáhlý 

investiční program rekonstrukce a modernizace celé sítě s hlavním cílem 

ochrany ovzduší, na který společnost vyčlenila přes sedm miliard korun. 

Pro rozšíření portfolia služeb svým zákazníkům vytvořila společnost Benzina 

v roce 2006 zcela novou obchodní strategii, ze které se vyprofilovaly dva 

segmenty čerpacích stanic ve zcela novém pojetí kvality paliv, služeb a 

občerstvení pod dvěma značkami: Benzina plus a Benzina. Na všech čerpacích 

stanicích se prodávají pouze aditivovaná a prémiová paliva odpovídající 

náročným požadavkům zákazníků. Mimo prodeje na vlastních čerpacích 

stanicích zajišťuje i přímé velkoobjemové dodávky pohonných látek dalším 
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obchodním partnerům a podnikatelským subjektům. Společnost je dále 

držitelem „Certifikátu ISO 9001" na systém managementu jakosti pro oblast 

kvality pohonných látek, služby motoristům a vydávání platebních karet. 

Všechna paliva jsou pod trvalou kontrolou akreditované laboratoře (Pečeť 

kvality). V současnosti vlastní společnost Benzina 337 čerpacích stanic po celé 

České republice, z čehož 102 stanic patří prémiové značce Benzina Plus29, a 

zaujímá tak prvenství na českém trhu.  

2.3.  Pohled do historie zna ček 
 

Značka jako významná součást firemní identity a měřítko úspěchu 

v rámci pozice firmy na trhu udává směr již přes 100 let. Rozvoj významu 

značek se však v českých zemích výrazně lišil od rodiště velkých značek – 

Spojených států amerických. První zlatá éra vzniku značek se datuje v poslední 

dekádě 19. století, kdy vznikly značky jako Avon, Cadbury, Coca-Cola, Gillette, 

Colgate či Heineken. Po skončení 2. světové války lidé měli více finančních 

prostředků a začali kupovat značkové zboží. Brand management začal být 

do firemních struktur systematicky zaváděn v 50. a 60. letech a od 80. let 

se zrodil trend značky jako firemního aktiva, který ovlivňuje ziskovost 

jednotlivých firem a celkovou hodnotu firmy30. Propukla tak zlatá horečka 

za nárůstem hodnoty značky a firmy zaplňovaly sebemenší volná místa pro svůj 

růst. Po krátké krizi značky, která v konkurenčním prostředí vytvořila jasnou 

hranici mezi firmami, jež prosazují stlačování cen oproti firmám, které staví 

firemní strategii na budování silné identity, se v 90. letech zrodil nový 

konsenzus, kterým se začaly řídit všechny firmy – neprezentovat produkty jako 

„zboží“, ale jako pojem. Značka se stala prožitkem a životním stylem31. 

V českém prostředí byl rozvoj značek o něco střízlivější a dlouhou dobu 

jejich image a význam nehrály velikou roli, především důsledkem omezeného 

výběru spotřebního zboží socialistického režimu. Na začátku 20. století vznikaly 

značky, jejichž budoucnost byla teprve ve zrodu. Svou pozici si začaly budovat 

                                                 
29 http://benzinaplus.cz [online]. 2008 [cit. 2010-04-18]. Dostupné z www: 
<http://benzinaplus.cz/cz/o-spolecnosti.html>. 
30 RYPÁČEK, Pavel. Strategic Brand Management – historie, současnost, budoucnost (I.). 
Marketingové noviny [online]. 2003, č. 1. 9. 2003, [cit. 2010-05-01]. Dostupný z www: 
<http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1380>. 
31 Klein, 2005, s. 8-21 
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například značky Mattoni a Škoda32. V 50. letech se na pulty českých obchodů 

dostává například Tatranka, Jar, spotřebiče značky ETA33, které se oblibě těší 

až dodnes. Po nástupu socialismu však význam značky výrazně klesl a 

reklamní sdělení byla považována za buržoazní přežitek. Socialistická 

propagace se zakládala pouze na věcném informování34. Absence konkurence 

způsobovala, že danou oblast produkce zajišťoval jeden dominantní dodavatel, 

dokonce s drtivou většinou „neznačkových“ výrobků35. Značky, které vznikaly 

na našem území neměly proto šanci stát se globálními, jelikož se většinou 

nedostaly mimo sektor socialistických států. Ne všechny značky však přežily 

pád režimu a nástupu kapitalismu. Šicí stroje Lada, automobily značka Tatra 

Praga či hodinky Prim zanikly. Přestože kult značek nebyl v myslích  

spotřebitelů příliš zakotven, udržely se značky, které se postupem času staly 

se fenoménem doby a získaly si takovou tradici, že jsou úspěšné až doposud i 

za hranicemi České republiky.  

Tradice může hrát pro identitu značky významnou roli. Tradiční značka 

nabízí konzistenci, stabilitu, jasnou a odlišnou identitu v měnícím se světě, 

evokuje zkušenost, umožňuje emocionální sladění se značkou. Ovšem chce-li 

uspět, musí současně přinášet nové prvky a přizpůsobit se době, nebýt nudná a 

archaická. Na druhou stranu může být tradičnost i přítěží – především 

ve chvílích, kdy značka viditelně potřebuje omlazení a změnu pozice na trhu36. 

Jmenujme například společnosti Baťa, Škoda nebo karlovarská Becherovka, 

které včas prošly jistými změnami a prosadily se v mezinárodním měřítku.  

Značka Benzina patří také k tradičním „retro“ značkám, které se objevují 

v naší zemi již přes 50 let, přesto se však díky slabé marketingové komunikaci 

nevyrovnává konkurenci ostatních známých a dlouhodobých českých značek. 

                                                 
32 www.superbrands.com [online]. [cit. 2010-05-03]. Dostupné z www: 
http://www.superbrands.easysite.org/files/Mattoni_CZ_3090.pdf  a www.naseadresa.cz [online]. 
30.11.2009 [cit. 2010-05-03]. 20 let svobody: Návrat socialistických značek. Dostupné z www: 
<http://www.naseadresa.cz/cz/s347/Zpravodajsky-portal/Vizualne/c1672-Infografiky/n24771-
Jawa-Merkur-Prim-Jar-ETA-Pribinacek-Tatranka-Tesla-Skoda>. 
33 www.naseadresa.cz [online]. 30.11.2009 [cit. 2010-05-03]. 20 let svobody: Návrat 
socialistických značek. Dostupné z www: <http://www.naseadresa.cz/cz/s347/Zpravodajsky-
portal/Vizualne/c1672-Infografiky/n24771-Jawa-Merkur-Prim-Jar-ETA-Pribinacek-Tatranka-
Tesla-Skoda>. 
34 Kobiela, 2009, s. 12 
35 Kobiela, 2009, s. 12 
36 HROMÁDKOVÁ, Tereza. Tradice může značku nakonec zlikvidovat. Mam.ihned.cz [online]. 
2006 [cit 2010-04-29]. Dostupný z www: <http://mam.ihned.cz/c1-19997820-tradice-muze-
znacku-nakoneczlikvidovat>. 
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V listopadu roku 2006 se společnost Mather obrátila na zhruba 250 

představitelů velkých českých společností s cílem zjistit jejich názor na úspěšné 

i méně úspěšné tradiční české značky. Dle spontánních reakcí na otázku pěti 

nejúspěšnějších tradičních českých značek, pak zcela jednoznačně zvítězily 

značky Škoda a  Kofola. Na dalších místech pak k nejčastěji jmenovaným 

patřily značky českých piv Plzeňský Prazdroj a Budweiser Budvar či boty Baťa. 

Ve druhé pětici se pak  objevují v případě spontánní odpovědi Orion, Fernet, 

Becherovka, Jar a Vitana.  

Intenzita komunikace značky Benzina byla před představení prémiové 

značky Benzina plus velmi nízká. I to mohlo být způsobit nepříliš pozitivní obraz 

značky, které se do roku 2006 nevyznačovala příliš typickou a osobitou 

marketingovou strategií. Benzinu navíc ohrožovala silná konkurence velkých 

globálních společností OMV a Shell, které se svou obchodní strategii dokáží 

snadno adaptovat. Po dvou letech restrukturalizace a představením nové 

podoby se však značka Benzina dočkala prvenství. V roce 2009 se na českém 

trhu čerpacích stanic stala nejznámější značkou, kdy ji sami od sebe jmenovalo 

více než tři čtvrtiny české populace (76 procent) a s odstupem za sebou 

zanechala doposud vedoucí značky Shell a OMV37. 

2.4. Znalost a image zna čky Benzina 
 

Značka Benzina reprezentuje značku firemní a její image je závislá 

především na tom, jak je vnímána jako celek, do kterého pak spadají kvalitní 

služby, spolehlivé produkty, odpovídající cena a příjemný personál. Zákaznici 

kupují (v případě Benziny využívají) stále stejnou značku, protože vědí, že 

při každém nákupu (návštěvě čerpací stanice) dostanou stejnou kvalitu38. 

Přesvědčí – li po první návštěvě čerpací stanice řidiče o očekávaných kvalitách, 

získá příležitost jeho opětovné návštěvy a její pozitivní dojem tak vyvolá 

příznivé asociace se značkou. 

Vnímání řidiče je ovlivněno mnoha faktory a právě automatická 

identifikace a rozpoznání čerpací stanice navenek, je často rozhodující. Značka 

sama o sobě je také velmi úzce spojena s celkovou firemní identitou, jejímž 

                                                 
37Nejznámější značkou čerpacích stanic v Česku je Benzina. Mam.ihned.cz [online]. 2009. č. 
23.10. 2009, [cit. 2010-05-01].  Dostupný z www: <http://mam.ihned.cz/c1-38768190-
nejznamejsi-znackou-cerpacich-stanic-v-cesku-je-benzina>. 
38 Kotler, 2007, s. 628 
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zásadním smyslem je okamžité určení totožnosti subjektu navenek, tj. 

identifikace značky vnějšími cílovými skupinami a posílení sounáležitosti uvnitř 

celku. Firemní značka a firemní identita by proto měla být výrazná, jedinečná, 

dobře srozumitelná a snadno zapamatovatelná39. Díky specifické barevné 

kombinaci, logu i samotnému tradičnímu názvu značka Benzina tyto atributy 

splňuje, avšak po stránce identifikace značky samotné cílovými subjekty nebyla 

její pozice zcela jednoznačná, proto bylo nutné zasáhnout a došlo k procesu její 

přeměny.  

Znalost značky se vytváří nejprve na úrovni povědomí o značce a na něj 

navazují asociace spojované se značkou, které jsou základem image značky40. 

Abychom vytvořili povědomí o značce, je nutné pracovat na schopnosti 

rozpoznání značky (recognition) a vybavení si značky41 (recall). Aaker 

upozorňuje na to, že je třeba dbát na dobrou pověst, aby znalost značky měla 

ten správný pozitivní efekt: „Jedna věc je být známý, docela jiná věc je ovšem 

být známý ze správných důvodů (a vyhnout se tomu být známý z důvodů 

nesprávných42)“. Značka Benzina v tomto směru měla velkou výhodu v tom, 

že má na českém trhu již dlouholetou tradici, proto v myslích řidičů zaujímala 

své pevné místo. Negativní však byli asociace spojené s touto značkou, které 

symbolizovaly zastaralé čerpací stanice na nefrekventovaných místech 

s mnohdy neprofesionální obsluhou a nekvalitními službami. Síla negativních 

asociací a velmi mizivé příznivé a jedinečné asociace, které tvořily image 

značky, způsobily, že značka Benzina velmi upadala a návštěvnost jejích 

čerpacích stanic klesala. Její vymezení na trhu čerpacích stanic, které vyplynulo 

z interního průzkumu společnosti bylo velmi nespecifické43 (viz graf č. 2). 

Značka neměla ani jasný koncept pro oslovení cílové skupiny. Benzina nepatřila 

díky svým službám a omezenému portfoliu produktů k prémiovému segmentu,  

s vyšším standardem, který je zacílen na náročnější skupinu řidičů. Na druhé 

straně však lákala svou dobrou cenovou politikou oproti konkurenci menších sítí 

čerpacích stanic. Díky nepříliš dominantní pozici nebyla pro zákazníky 

ovlivněné pouze příznivými cenami jasnou volbou. Proto se vedení společnosti 

                                                 
39 Horáková, 2008 s. 73 
40 Přibová, 2000, s. 40 
41 Tamtéž, s. 29, 
42 Aaker, 2003, s. 17  
43 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení společnosti 
Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
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rozhodlo pro radikální změnu a naplánovalo její relaunch, jehož celý proces 

trval dva roky.  

 

Graf č. 2 – Pozice značky Benzina z hlediska vnímání spotřebitelů dle kvality a 

ceny 
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3. Relaunch zna čky Benzina 

I silná a stabilní značka se ve svém cyklu působení na trhu může dostat 

do situace, kdy její hodnota i výsledky prodeje klesají a je potřeba udělat 

zásadní změnu. Zvrat u oslabující značky vyžaduje buď znovuzískání 

ztracených zdrojů hodnoty značky či vytvoření nových. Je třeba proto učinit 

revolučnější změny než změny evoluční, aby se opět posílil předchozí význam 

značky44. Při vypracování strategie ke zvýšení spotřeby a nalezení nových 

spotřebních možností je měnící se povědomí o značce pravděpodobně 

nejsnazším prostředkem vytváření nových zdrojů hodnoty značky. Nové 

marketingové programy však mohou být využity ke zvýšení síly, příznivosti a 

jedinečnosti asociací spojených se značkou45.  

Při úpadku značky se přistupuje k odlišným změnám, především 

ve formě změny identity (název, vzhled, barvy, hodnoty a vnímání značky, 

značky jako celku) či změny pozice značky (změna tržního segmentu či cílové 

skupiny). Důvody oslabení pozice značky rozděluje Aaker do pěti kategorií: 

Identita/provedení byly nedostatečně koncipovány, identita/provedení byly 

zastaralé, identita/provedení nebyly dostatečně moderní či identita/provedení 

jsou již zcela vyčerpány46. Benzina byla příkladem značky, jejíž identita byla 

zastaralá a dostupnost čerpacích stanic i jejich služeb byla neuspokojivá. 

Návštěvnost se následkem toho snižovala. Aby značka zcela nezanikla, bylo  

rozhodnuto o její zásadní změně prostřednictvím relaunche.   

3.1. Vymezení pojmu 

Relaunchem označujeme znovuuvedení značky na trh, kdy je značka 

často měněna tak, aby odpovídala a reagovala na potřeby trhu47. Často k němu 

tedy dochází v době, kdy podíl značky na trhu klesá, upadá také její síla či 

celkově vyčerpala svůj komerční potenciál. Zřídkakdy se stává, že proces 

relaunche přichází v době dobré pozice firmy, kdy je potřeba pouze nepatrných 

                                                 
44 Keller, 2007, s. 676 
45 Tamtéž, s. 694 
46 Aaker, 2003, s. 188 a 189 
47 Relaunch. Dostupný z www: <http://mediaguru.cz/medialni-slovnik/30/1810.html>. [cit. 2010-
05-02] 
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změn k upevnění její pozice48 a v případě Benziny tomu nebylo jinak. Vydala 

se cestou rozsáhlých změn od základních prvků značky, přes hlubší hodnoty 

značky až po nový tržní segment i cílovou skupinu. 

Tradice značky může hrát při procesu relaunche významnou roli. Je-li 

značka příliš silně asociována s tradicí, díky níž je značka silná, nezdaří 

se změnit její vnímání či novou pozici tak snadno a změna bude o to 

nákladnější49.  

Již na počátku 19. století Charles Darwin předestíral nutnost 

přizpůsobovat se: „Nepřežijí ani největší z druhů, ani nejinteligentnější, ale 

takové, které nejlépe reagují na změnu50,“ a v současné době je aktivace změn 

pravidlem, bez něhož by úspěšná značka nemohla existovat. Z nejasné pozice 

na českém trhu se proto chtěla odrazit společnost Benzina a v roce 2006 začala 

procházet procesem relaunche. Důvodem pro rozsáhlé změny ve strategii firmy 

byly velmi nepříznivé výsledky v hospodaření firmy. Nejen, že společnost 

vlastnila část velmi nerentabilních pump, ale vykazovala také nízké prodeje, 

minimální marže a dostávala se tak do nepříjemné finanční ztráty. Zastaralé 

pumpy, průměrné ceny benzínu a kvalita produktů, jež se nevyrovnávala 

konkurenční nabídce, Benzinu velmi oslabovala.  

Na základě rozhodnutí vedení společnosti i vlastníka firmy PKN Orlen 

vznikl koncept relaunche značky Benzina, který ji rozdělil na dva samostatné 

segmenty – prémiovou značku Benzina plus a standardní značku Benzina, 

avšak v novém a modernějším designu. Zpočátku se Benzina věnovala nejdříve 

modernizaci stávajících čerpacích stanic a výstavbě nových. Do té doby, než 

tyto pumpy dosáhly očekávaného standardu, nebyl vznik nové značky Benzina 

plus, ani „staronová“ Benzina příliš prezentován. Objevovaly se pouze články a 

komentáře v tisku i na internetových serverech o změnách ve strategii firmy a o 

nákladech na tuto přeměnu, které činily přes 1,3 miliardy korun51. Zrod Benziny 

                                                 
48 SUMEET, Prashant. Relaunching brand means thinking beyond a new design or a new 
name. It means „going deeper“ [online].  2007 [cit. 2010-05-06]. Dostupný z www: 
<http://www.scribd.com/doc/127497/relaunching-brands>.  
49 Tamtéž. Dostupný z www: http://www.scribd.com/doc/127497/relaunching-brands. [cit. 2010-
05-06]. 
50 Healey, 2008, s. 18 

51Benzina dá na modernizaci stanic 1,3 miliardy Kč. Mam.ihned.cz [online]. 2006 [cit 2010-05-
01].Dostupné z www: http://mam.ihned.cz/c1-19616340-benzina-da-na-modernizaci-stanic-1-3-
miliardy-kc 
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plus byl posléze představen veřejnosti v médiích až v roce 2008 kampaní 

„Měníme se v čase“, která se po dobu čtyř měsíců intenzivně věnovala 

vybudování nové image moderní čerpací stanice s vysoce kvalitními palivy. 

Standardní značka Benzina prošla pouze zmiňovanou změnou, která však 

pro média i veřejnost stála spíše v pozadí. Proto se v mé práci budu pozorněji 

věnovat značce Benzina plus, jež byla pro relaunch značky Benzina zásadní.  

3.2. Prvky zna čky Benzina a Benzina plus  

Prvky značky jsou takzvané identifikátory značky, které slouží k jejímu 

odlišení. Patří sem jméno, logo, URL, představitelé, symboly, mluvčí, slogany, 

znělky, balení a nápisy. Měly by být vybrány tak, aby zesílily povědomí o 

značce, aby podpořily tvoření silných, příznivých a jedinečných asociací 

se značkou či aby vyvolaly pozitivní názory na značku. Obecně existuje šest 

kritérií při výběru prvků značky: zapamatovatelnost, smysluplnost, obliba, 

přesnost, adaptabilita, možnost ochrany52. V případě Benziny je to především 

logo, korporátní barvy a její název, které ji činí na trhu čerpacích stanic svou 

charakteristikou jedinečnou. V případě nové značky bylo projednáváno jméno a 

logo nové sítě čerpacích stanic, s otázkou, zda se přizpůsobit vlastníkovi firmy 

PKN Orlen, či zanechat „staronovou“ identitu, jež by navazovala na jistou 

tradičnost značky, avšak v novém kabátě. Nakonec bylo rozhodnuto pouze o 

mírné inovaci a vzniku názvu Benzina plus, což bylo ze strategického hlediska 

správným rozhodnutím, které pomohlo k snadnější rozpoznatelnosti a 

identifikaci nové značky.  

3.2.1. Barva 
 

Interpretace barev je výrazně podmíněna národní kulturou, přestože 

psychologové dokázali, že lidé reagují na barvy předvídatelným způsobem. 

Když značka optimálně a důsledně používá určitou barvu, lze říci, že tuto barvu 

„vlastní“, alespoň v rámci své kategorie53. Značky Benzina a Benzina plus 

si ponechaly image české značky a byly pro ně zvoleny barvy národní – tedy 

červená a bílá u Benziny a Benziny plus vsadila na kombinaci stříbrné, červené 

                                                 
52 Keller, 2007, s. 204 
53 Healey, 2002, s. 93-94 
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a modré. Obě se tak odlišují od hlavních konkurentů, které ve svých 

korporátních barvách mají zelenou a modrou či žlutou v kombinaci s červenou.  

Červená barva evokuje asociace spojené s aktivitou, vládou, podnětem, 

sílou a agresí. Je to barva života, ohně a krve. Významný psycholog Carl Jung 

napsal, že červená barva představuje naši touhu dosáhnout celistvé 

osobnosti54. Symbolizuje tak dravost a touhu značky Benzina získat 

si významné postavení na trhu čerpacích stanic. 

Bílá barva je barvou neposkvrněnosti, uvolnění, osvobození a 

představuje nový začátek55. Značka Benzina se touto barvou prezentuje již 

od začátku svého působení a v novém kabátě může asociovat nový start na 

trhu a symbol čistoty jak svého zázemí, tak v oblasti ochrany životního 

prostředí.  

Modrá barva je spojena s asociacemi pasivní, zdrženlivé, jisté a klidné 

barvy56. Ve spojení s červenou a stříbrnou tak může evokovat vztah k loajalitě a 

jistotu kvalitních služeb poskytovaných značkou Benzina Plus. 

3.2.2. Logo 
 

Logo je originálním vizuálním projevem značky, jehož funkcí je posilovat 

vazbu mezi značkou a jejími symboly57. Jeho význam v průběhu posledních 30 

let sílil. Pro Naomi Kleinovou je však „noční můrou“, která se převtělila 

do horečné snahy výrobců nahradit svůj těžkopádný aparát orientovaný 

na produkci a produkt odhmotněnou značkou a obdařit ji hlubším a 

smysluplným posláním58. V případě Benziny ne vždy bývá součástí názvu, 

přesto neodlučitelně patři k jasné identifikaci čerpací stanice. Při úvaze o 

podobě loga se zvažovala také přítomnost loga vlastníka firmy, tedy PKN Orlen, 

jehož podoba připomíná hlavu orlice. Aby se však zachovaly jisté asociace 

s původní tradiční Benzinou, byla ponechána jeho původní podoba, avšak 

trochu inovovaná. Logo připomíná okřídleného koně, který má místo nohou 

kruh, jež může symbolizovat spanilou jízdu řidičů, kteří natankují u čerpací 

stanice Benzina. Benzina plus žádné logo nemá. Specifikují ji pouze barvy a 

                                                 
54 Healey, 2002 s. 95, Vysekalová, 2007, s. 155 
55 Vysekalová, 2007, s. 156 
56 Tamtéž 
57 Přibová, 2000, s. 44 
58 Klein, 2005, s. 27 
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speciálně graficky upravené písmo. Pomáhá tak snadnější zapamatovatelnosti 

loga Benziny, které by jiným logem stejné společnosti mohlo narušit jedinečnost 

této značky. Na druhé straně by jeho využití u obou značek zastínilo zásadní 

rozdíly mezi nimi.  

3.2.3. Název 
 

Klíčovými atributy názvu značky jsou jednoduchost, snadné vyslovení, 

smysluplnost, odlišnost a neobvyklost. Při výběru názvu je vždy třeba dbát 

na asociace, které mohou být se jménem spojovány59. Značka Benzina je díky 

českému názvu pro řidiče dobře vyslovitelná a význam jména, který okamžitě 

asociuje pohonné hmoty a tedy potřebu natankování, je snadno 

zapamatovatelný. Nový segment čerpací stanice byl záměrně pojmenován 

podobně, tedy Benzina plus, čímž navazuje na tradici původních čerpacích 

stanic, avšak nabízí řidičům více, než jen dosavadní standard. Evokuje její 

přednosti, chce být o krok dál. Úplné přejmenování nové značky by mohlo 

narušit asociace s tradiční značkou a možnost udržení povědomí stálice 

na českém trhu. Návrhy zcela nového názvu spojené například s vlastníkem 

firmy by mohly narušit jistou jednotnost plánované struktury značky.  

3.2.4. Změna vzhledu čerpacích stanic  
 

K vyjádření nové tváře značky Benzina plus a Benzina bylo zapotřebí 

také vytvořit nový vzhled čerpacích stanic. Design představuje proces 

konkretizace původně neurčeného jevu do záměrné estetické podoby. Týká 

se především vizuálního a hmatatelného. Jelikož oslovuje naše hlavní dva 

nejmocnější smysly, zaujímá design v brandingu velmi důležitou roli60.  

Modernizace a přestavba čerpacích stanic trvala necelé dva roky. Změny 

proběhly jak v architektuře čerpacích stanic, tak v jejich interiéru (obr.č. 1). 

Zajímavější tvary a atraktivnější vzhled zvenku doplňovalo příjemné prostřední 

vnitřních prostor s inovovanou architekturou samoobsluhy a části určené 

pro občerstvení s posezením. 

 

 

                                                 
59 Přibová, 2000, s. 44 
60 Healey, 2008, s.  22 
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Obr.č. 1: Architektura i interiér nové čerpací stanice 

 

3.3.  Změna pozice zna čky 
 

Keller označuje pozici značky za srdce marketingové strategie. Správné 

umístění značky a jejích konkurentů v myslích spotřebitelů nebo segmentu trhu 

probíhá ve čtyřech krocích: určit, kdo je cílový spotřebitel, kdo jsou hlavní 

konkurenti, nakolik se značka podobá produktům konkurence a nakolik se 

od konkurence liší61. Původní značka Benzina neměla příliš vyhraněný segment 

svých zákazníků, hlavními konkurenty byly čerpací stanice Shell a OMV, které 

nabízely komfortnější služby řidičům na cestách nejen v rozsahu pohonných 

hmot, ale také produktů v prodejnách čerpacích stanic. Jediné, čím se Benzina 

mohla odlišovat, bylo její dlouhodobé působení na českém trhu. V případě 

strategie relaunche značky bylo třeba najít nový tržní segment, který by měl ni 

silný obchodní potenciál. Dosavadní podoba Benziny totiž ztrácela počáteční 

půvab tradiční značky a akceptaci v důsledku rychle se měnícího spotřebního 

chování a nových preferencí. Hrozilo tak, že ji konkurence zcela vytlačí, což 

by znamenalo její znehodnocení v očích řidičů. Proto došlo ke změně pozice 

obou značek a to především v oblastech cílové skupiny segmentu trhu (graf č. 

3). 

 

                                                 
61 Keller, 2007, s. 149 
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Graf č. 3 – Změna pozice značek Benzina a Benzina plus ve spotřebitelském 

vnímání 

 

 

Jako nejvíce zastoupená čerpací stanice na českém trhu se Benzina 

rozhodla prostoupit do segmentů, které jsou v zastoupení silné konkurence. 

Zvolila tak tzv. teorii vyzyvatele, při níž firma, která se snaží agresivně zvětšit 

svůj podíl na trhu, zaútočí na lídra, dále na firmy na druhém místě nebo 

na menší firmy v odvětví62. V prémiovém segmentu bylo cílem Benziny plus 

ohrozit pozici lídra – rakouské OMV, která kromě kvalitních pohonných hmot 

nabízí svým zákazníkům další služby včetně provozu VIVA Shopů, kde je 

možné vybrat si z široké nabídky pečiva, občerstvení a předmětů denní 

potřeby63. V segmentu běžných řidičů se Benzina zaměřila na získání stabilní 

pozice v konkurenci s čerpacími stanicemi Esso a Jet (později Lukoil), které 

doposud lákaly svou atraktivnější nabídkou produktů v samoobsluhách, 

poskytovaly řidičům lepší komfort služeb a cenovou politikou se od Benziny 

příliš neodlišovaly.  

                                                 
62 Kotler, 2007, s. 602 

63 www.podnikatel.cz [online]. XY [cit. 2010-05-01]. OMV Česká republika. Dostupné z www: 
<http://www.podnikatel.cz/adresar/omv-ceska-republika-s-r-o/>. 
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3.4. Cílová skupina zna čky Benzina plus a Benzina 
 

Výběr cílové skupiny a znalost jejího nákupního chování je při vstupu 

značky na trh velmi důležitý. Erik du Plessis definoval na základě empirických 

studií spotřebitelské nákupní chování takto: „Čím častěji spotřebitelé využívají 

určitou kategorii, tím častěji se musí rozhodovat o značce. Čím častěji 

si vyberou konkrétní značku, tím lepší soma se pro ni tvoří. Čím je soma 

silnější, tím je vyšší tendence, že si tuto značku opět příště vyberou a méně 

často se rozhodnou vyzkoušet něco jiného64.“ V případě značek je vytvoření 

vztahu se zákazníkem často složité, protože potřeba doplnění pohonných hmot 

přichází často ve chvíli, kdy si nemůže vybírat svou oblíbenou značku, avšak 

zajede k té první, která je na cestě. Je-li však v dané chvíli řidič spokojen 

s kvalitou služeb za přiměřenou cenu, vybere si při příštím tankování stejnou 

pumpu, se kterou měl dobré zkušenosti. Díky hustotě pokrytí čerpacích stanic 

má proto značka Benzina velikou výhodu v tom, získat si tyto řidiče. 

Pro základní charakteristiku jednotlivých cílových skupin bych ráda 

uvedla stratifikaci, jíž využila v polovině 90. let společnost Mobil ve Spojených 

státech a díky správnému zacílení se stala lídrem na trhu. Řidiče lze rozdělit 

do šesti modelových cílových skupin: Válečníci silnic značí muže středního 

věku obvykle s vyšším příjmy, kteří za rok najezdí tisíce kilometrů, nakupují 

kvalitní benzin na kreditní kartu, pravidelně využívají občerstvení a občas 

služeb myčky aut. Dále jsou řidiči zásadoví, obvykle muži a ženy s průměrným 

až vyšším průměrným platem, kteří jsou věrní značce a někdy i konkrétní 

čerpací stanici. Často kupují kvalitní benzín a platí hotově. Generaci řidičů F3 

(F3 symbolizuje palivo, rychlost a jídlo) představují stále mobilnější muži a ženy 

– polovina z nich ve věku pod 25 let, kteří jsou neustále v pohybu, často řídí a 

často nakupují v prodejně. Čtvrtou skupinou jsou ženy v domácnosti a poslední 

reprezentují řidiče ovlivněné cenou - obvykle nejsou věrní ani značce ani 

konkrétní stanici, zřídka kupují kvalitnější benzin a často hlídají svůj rozpočet. 

                                                 
64 Du Plessis, 2007, s. 180 
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Snaha přilákat tuto skupinu je základem marketingových strategií po celé 

roky65. Jako šestou specifickou skupinu zařaďme skupinu řidičů kamiónů.  

Značka Benzina plus zamířila svou pozornost dle konkurence ve svém 

segmentu na oslovení řidičů bohatší vrstvy s moderním stylem života. S výše 

uvedenou charakteristikou rozdělila komunikaci mezi skupiny 3F řidičů a 

válečníků silnic, kteří patří do vyšší společenské vrstvy, mají vyšší průměrný 

plat, řídí se trendy, mnoho času stráví v autě, jezdí luxusnějším automobilem  a 

vyžadují tedy nadstandardní nabídku produktů a služeb. Věkový průměr není 

příliš rozhodující, takže řidiči mohou patřit jak ke generaci tzv. zlaté mládeže, 

tak k podnikatelům i jejich manželkám z bohatších kruhů. Značka u nich hraje 

významnou roli a rozhodující není cena, nýbrž spokojenost a vysoká kvalita. 

Sekundární cílovou skupinu tvořili řidiči kamionů, kteří pravidelně jezdí v České 

republice i zahraničí a tráví na čerpací stanici spoustu času.  

„Staronová“ značka Benzina neměla ambice radikálně měnit svou 

cílovou skupinu řidičů. Chtěla nalákat spíše běžné řidiče, kteří nevyhledávají 

luxus, více se řídí cenou, nemusí být dennodenními řidiči a láká je „kvalita 

za rozumnou cenu“. Nekladou si příliš velké nároky na vybavenost samoobsluh 

a sortiment produktů. Na čerpací stanici se zdržují většinou pouze pro doplnění 

pohonných hmot.  

3.5. Změna názoru na zna čku Benzina Plus 
 

Ve snaze naklonit si zákazníky stále více přesycenými reklamním 

sdělením usiluje každá značka o vyvolání dojmu autenticity, tedy možnosti, jak 

vyniknout v přeplněném trhu značek, které jsou vnímány jako nepravé66. Cílem 

nové značky Benzina plus bylo především zdůraznit odlišnost od původní 

Benziny a ukázat, že prošla zásadní změnou jak v designu, tak především 

v ohledu kvality služeb a sortimentu produktů, které řidičům nabízela 

v samoobsluhách. Bylo třeba dosáhnout hodnotové změny značky a vytvořit tím 

nové pozitivní asociace spojené se značkou u cílových spotřebitelů. Podle 

Kotlera zahrnuje kvalita produktu i služeb celkovou trvanlivost, přesnost a 

spolehlivost a firmy dnes často využívají zákaznické pojetí kvality jako účinnou 

                                                 
65 Keller, 2007, s.153  
66 Healey, 2008, s. 32 
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strategickou zbraň. Kvalita se dnes vlastně stala konkurenční nezbytností – 

v 21. století budou prosperovat pouze firmy nabízející nejvyšší kvalitu67. 

Bylo proto třeba ukázat novou tvář, která by změnila dosavadní postoj 

k „nemoderní“ značce Benzina a přilákala vytyčený segment řidičů. Postoj lze 

definovat jako celkové osobní hodnocení určitého předmětu, produktu, 

organizace apod, jinak řečeno přijatá hodnota značky zákazníkem68. Změnu 

postoje zákazníků lze dosáhnout několika způsoby. Philip Kotler uvádí model 

TORA (teorie logické (zdůvodněné) aktivity), který je reprezentován změnou 

názoru na značku, hodnocení vlastností, přidáním nějaké vlastnosti nebo 

změnou subjektivních norem69. U značky Benzina plus proběhla změna 

ve všech bodech uvedeného modelu. Aby získala loajalitu zákazníků a stoupla 

její oblíbenost v myslích řidičů byla potřeba opravdu radikální změna. Po změně 

celého designu se z ní stala moderní čerpací stanice západoevropského stylu, 

jejímž cílem bylo zapůsobit na náročné motoristy. Zavedla proto nejen nová 

kvalitní aditivovaná prémiová paliva Verva 100 a Verva Diesel, ale zapracovala 

také na úrovni ostatních služeb. Zavedla nový koncept gastronomie 

s oddělenými prostorami pro provoz občerstvení Bistro minute, Snack a Cafe 

minute, ve kterých byl sortiment produktů výrazně širší a nově také otevřela 

restaurace. Všechny čerpací stanice změnila též design, který byl 

architektonicky zajímavější a stylovější. Povinnou výbavou každé pumpy se 

nově stala myčka a v každé čerpací stanici na frekventovaném místě byl 

zaveden nepřetržitý provoz.  

Pro zviditelnění změn obou značek bylo velmi důležité představit 

je spotřebitelům v co nejširším rozsahu komunikačních nástrojů. Čím 

rozmanitější zážitky a zkušenosti pak spotřebitelé mají, tím pravděpodobnější je 

růst povědomí70. Společnost Benzina se rozhodla proto zahájit kampaň 

s názvem „Měníme se v čase“, při níž se soustředila zviditelnění značky 

Benzina plus především v prvních dvou čtvrtletích roku 2008. Její nástup 

prezentovala prostřednictvím nadefinovaného komunikačního mixu, jemuž 

se budu věnovat v další kapitole. Průběhu, zpracování i naplánování kampaně 

věnuji pak poslední část mé práce.  

                                                 
67 Kotler, 2007, s. 624 
68 De Pelsmacker, 2003, s. 161 
69 Kotler, 2007, s. 98-99 
70 Přibová, 2000, s. 40 
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4. Komunika ční strategie zna čky Benzina plus 
 

Každá účinná komunikace vychází z pochopení spotřebitelova světa, 

který bývá zcela odlišný od světa toho, kdo produkt nabízí71. Vzhledem k tomu, 

že u značky Benzina plus bylo třeba zdůraznit, že se jedná vycházející 

prémiovou značku, která se zásadně liší od původní Benziny, zaměřila 

se společnost především na komunikaci se zákazníky, tedy B2C komunikaci. 

Právě ti svým kupním chováním rozhodují o dalším osudu společnosti: 

přispívají k tvorbě jeho příjmů a podílejí se na růstu podniku72. Komunikaci 

s firmami, tedy B2B komunikaci, zahrnula jako součást interní komunikace, 

která se vztahovala také na zaměstnance firmy, avšak byla až sekundárním 

cílem reprezentace značky. Proběhla proto v poslední fázi příprav kampaně, 

týden před jejím uveřejněním v médiích. Aby sdělení zasáhlo co nejintenzivněji 

vytyčené cílové skupiny, využila Benzina plus komunikačních nástrojů 

podlinkových (nástroje zaměřené na aktivitu značky, která ovlivňuje nákupní 

chování cílových zákazníků) i nadlinkových (nástroje určené pro zlepšení 

image, k nimž se řadí reklama v médiích73), které však výrazně převládaly. 

Prvotní představení značky Benzina plus proběhlo masovou kampaní „Měníme 

se v čase“, která probíhala v médiích od března roku 2008.  

4.1. Marketingový komunika ční mix 
 

Při rozhodování o marketingovém komunikačním mixu řeší firmy 

rozdělení celkového rozpočtu na propagaci mezi pět nástrojů – reklamu, 

podporu prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing74. Podle 

Taylora vyžaduje přechod mezi skvělou vizí a dokonalým marketingovým 

mixem směs logického myšlení, zázračné inspirace a spousty štěstí, je to věc 

nepředvídatelná a obtížná75. Základem naplnění vize je nutné dobře definovat 

kreativní zadání a prvotně dokázat objasnit to, co všechno je třeba udělat 

pro naplnění vize a posílení růstu podniku. Měl by se tak vyložit „posun 

ve vnímání značky“ k žádoucí změněné image. Poté je třeba určit, která část 

                                                 
71 Horáková, 2008, s. 103 
72 Tamtéž, s. 110 
73 De Pelsmacker, 2003, s. 28 
74 Kotler, 2001, s. 556 
75 Taylor, 2007, s. 176 
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mixu bude hrát vedoucí roli pro podvádění konkrétních změn a postupně použít 

pro každý úkol ten správný komunikační kanál. Kreativní zadání je tak 

preciznější a zvýší šance na vytvoření ideje značky napříč celým 

marketingovým mixem76. U relaunche značky Benzina plus bylo rozhodnuto o 

zesílení propagace především v oblasti reklamy (televize, tisk, venkovní 

reklama,internet) a public relations, které se tak vzájemně doplňovaly. Ostatní 

nástroje do marketingové komunikace Benziny plus byly zařazeny pouze 

okrajově nebo vůbec.  

4.1.1. Reklama 
 

Jak říká David Ogilvy: „Dělat úspěšnou reklamu je zčásti umělecké 

řemeslo, inspirace, ale ponejvíce know-how a tvrdá práce77.“ Reklama je jedním 

z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů marketingového 

komunikačního mixu78 a povětšinu 20. století byla ekvivalentem brandingu79. 

Hraje dvě důležité role. V prvé řadě může vytvářet nové asociace vzhledem 

ke značce a v případě opakování zvýší pravděpodobnost, že si vytvoříme nový 

dojem. Za druhé může reklama pomoci udržet stávající asociace v myslích 

živé80. Erik du Plessis ještě dodává, že u reklamy nestačí, abychom si ji pouze 

všimli a zapamatovali. Reklama musí také formovat nákupní chování 

spotřebitelů, proto je třeba věnovat pozornost spojení mezi reklamou a značkou 

i nákupnímu procesu a roli paměti v tomto procesu81.  

Při tvorbě reklamního procesu bylo nutné zohlednit u Benziny plus pět 

atributů, které definují cíle komunikace v reklamě. Philip Kotler je nazývá 

takzvanými „pěti M“, která zastupují atributy poslání, peníze, sdělení, média a 

měřítko. Ve zkratce řečeno je třeba definovat cíl reklamy, vynaložené finanční 

prostředky, jaká sdělení skrze která média mají být komunikována a podle 

jakých kritérií budou hodnoceny výsledky dopadu na zákazníka82. V následující 

kapitole budou všechny atributy podobněji popsány na příkladu kampaně 

„Měníme se v čase“.   

                                                 
76 Tamtéž, s. 176 a 177 
77 Ogilvy, 2004, s. 16  
78 De Pelsmacker, 2003, s. 203 
79 Healey, 2008, s. 114 
80 Du Plessis, 2007, s. 4 
81 Tamtéž 
82 Kotler, 2001, s. 569 
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Reklama je mocným nástrojem, který má však i své negativum. Je to její 

neosobní charakter a u některých médií také vysoká cena. Reklama nikdy 

nemůže být tak přesvědčivá jako obchodní zástupce firmy. Neexistuje zde 

přímá zpětná vazba, žádný dialog83.  

Podle daných cílů reklamního sdělení rozlišujeme reklamy informativní,  

přesvědčovací a připomínací. Informativní reklama se intenzivně využívá 

při zavádění nové kategorie produktů a slouží k vytvoření primární poptávky. 

Přesvědčovací reklama má za úkol získat značce preference, povzbudit 

přechod ke značce a změnit způsob, jak zákazník vnímá atributy daného 

produktu84. Připomínací reklama pak utvrzuje kupující, že si vybrali správně a je 

vhodná ve stadiu zralosti produktu/značky85. Dle Davida Ogilvyho platí, čím 

informativnější je reklama, tím je přesvědčivější. Faktická, tedy informativní 

reklama je účinnější co se týče prodejních výsledků. Obchodní zájem a 

akademický postoj tu kráčí ruku v ruce86. Vzhledem k vzniku nové značky bylo 

v hlavním zájmu značky Benziny plus přiklonit se ke kombinaci reklamy 

přesvědčovací a informativní, jelikož zaváděla značku, u níž bylo třeba vytvořit 

kladný postoj ke značce a zdůraznit její novátorský přístup.  

S propagací značek se setkáváme v tisku, televizi, rádiu a stále častěji a 

intenzivněji také na internetu, jehož potenciál Benzina plus využila pouze 

pro nové webové stránky. Ostatním médiím a konkrétní podobě reklamních 

materiálů se budu věnovat v následující kapitole.    

4.1.1.1. Internet 
 

Internet je velmi specifickým médiem, které má však oproti tradičním 

médiím několik pozitiv i v ohledu reklamních aktivit – je vysoce interaktivní, 

globální, dobře sledovatelný a na jednotku zasažení (CPM) poměrně 

nenákladný87.  

Internet je přesto jediným médiem, který značka Benzina plus využila 

pouze okrajově a to pro svou sebeprezentaci v podobě webových stránek, které 

byly zcela nově navrženy. Prestiž firmy stoupne v očích zákazníků jakmile je 

                                                 
83 Světlík, 2005, s. 190  
84 Kotler, 2007, s 856-857 
85 Kotler, 2001, s. 570 
86 Ogilvy, 2001 s. 166  
87 Stuchlík, Dvořáček, 2002, s. 69  
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podoba webových stránek graficky dobře zpracovaná88, což se na stránkách 

www.benzinaplus.cz opravdu vydařilo. Stránky byly koncipovány ve stejném 

duchu jako celá reklamní kampaň. Obrazovce dominoval hlavní představitel 

kampaně Jan Kašpar s odkazy na televizní spoty, jak byly natáčeny, 

zajímavosti z natáčení i další propagační materiály nové kampaně. Pro 

navázání interaktivního kontaktu s uživatelem byly také tyto podklady 

k dispozici ke stažení. Navíc mohli návštěvníci stránek vyhledat na interaktivní 

mapě čerpacích stanic svou nejbližší podle svých požadavků. V dolní části 

webové stránky pak byly umístěny odkazy na nové služby, občerstvení, údaje 

o kvalitních palivech a samozřejmě nechyběly standardní informace 

o společnosti.  

Stránky byly koncipovány velmi přehledně a interaktivní propojení 

s veškerou reklamní propagací zvyšovalo atraktivitu těchto stránek. Novinky a 

přednosti nové značky byly velmi jasně vytyčeny, takže každý zákazník, který 

tyto stránky prohlédl, byl komplexně informován o změnách, kterými prošla 

nová značka Benzina plus. Pro zahraniční návštěvníky samozřejmě nabízela 

anglickou verzi. Stránka také svým provedením a ilustracemi splňovala 

při zobrazování pomyslnou psychologickou hranici 20 sekund, po jejímž 

překročení je dokázáno, že většina uživatelů ztratí zájem o dokreslení 

objemově velké stránky a přejde na stránku jinou89. Po skončení této kampaně 

se podoba webu pozměnila, proto uvádím její tehdejší podobu (viz příloha č. 6).  

V současné době mají webové stránky zcela jiný vzhled, který se však opět 

vztahuje k současnému konceptu značky.   

 

4.1.1.2. Speciální propaga ční akce 
 

Spolu s uvedením celé reklamní kampaně nastartovala společnost 

Benzina také novou propagační kampaň, která se vztahovala k novému 

věrnostnímu programu cílenému pro celou rodinu. Za načerpání 80 litrů 

pohonných hmot a nízký doplatek si mohl řidič pro své dítě vybrat jedno ze tří 

plyšových zvířátek, které pro Benzinu speciálně navrhl známý výtvarník 

Vladimír Jiránek. Pro automobilové nadšence byla připravena série kovových 

                                                 
88 Tamtéž, s. 59 
89 Du Plessis, 2007, s.128  
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modelů autíček značek Mini Cooper, Porsche či BMW v precizním provedení o 

velikosti 1:24. Z loňských let pak ponechala Benzina také modely třech různých 

sportovních značkových taštiček či ledvinek a výběr z nabídky DVD filmů 

za výhodnější cenu. Výběr dárků i jejich značek odpovídal nárokům primární 

cílové skupiny.  

4.1.2. Public relations 
 

Public relations neboli vztahy s veřejností zahrnují řadu programů 

zaměřených na propagaci firmy, obhajobu image nebo jednotlivých produktů90, 

avšak jak popisuje Tellis, všechna firemní sdělení jsou spotřebitelům 

zprostředkována  jinými způsoby91. Podstata public relations se odvíjí od třech 

východisek: veřejné mínění, image a corporate identity a mezi její hlavní cíle 

patří budování povědomí o společnosti a jejích produktech, práce na schopnosti 

řešit krizové situace (krizový management), stimulování zájmu veřejnosti 

o aktivitách organizace, snižování nákladů na efektivní komunikaci organizace 

s veřejností, posilování vnitřní komunikace a motivace zaměstnanců 

organizace92. 

Public relations zastřešují neviditelnou tvář značky, která úzce 

spolupracuje se zpravodajskými médii a „umisťuje“ příznivé příběhy do novin a 

televize. Je však přitom nutné přimět lidi, aby souhlasili samovolně s tím, že 

daná informace je správná, a nechat je v nevědomosti o tom, jak moc je jejich 

názor ovlivňován někým jiným93. V opačném případě mohou zákazníci odhalit 

vymyšlený příběh a dojde ke značnému oslabení důvěryhodnosti.  

Problémem public relations je velmi obtížná měřitelnost dosažených 

výsledků, v praxi se proto většinou úspěšnost měří rozsahem a kvalitou 

realizované mediální aktivity. Nejjasněji lze zpětnou vazbu získat 

prostřednictvím mediálních výstupů v tisku (rozhovory, články, sloupky, tiskové 

zprávy apod.) a dle jejich vyhodnocení pak shromáždit argumenty o odvedené 

práci.94 

                                                 
90 Kotler, 2001, s. 598 
91 Tellis, 2000, s. 24 
92 Světlík, 2005, s.14 a 288 
93 Healey, 2008, s. 120 
94 Svoboda, 2009, s. 200 a 202  
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Existuje mnoho prostředků, jichž public relations využívají. Značka 

Benzina plus se rozhodla jít cestou intenzivní komunikace s novináři, tedy pro 

rozvoj takzvaných press relations, do jehož sektoru spadají především 

rozhovory, články a tiskové zprávy. V lifestylových časopisech a 

celorepublikových denících vycházely články o nové značce Benzina plus a 

jejích hlavních výhodách, které řidičům nabízí. Následovaly také speciální 

články přímo o kampani, jež reprezentovala proces relaunche značky. 

V časopise Marketing a média, který sledují především pracovníci z oboru 

reklamy, public relations a marketingu byla domluvena spolupráce ve formě 

rozhovorů a představení všech vizuálů den před spuštěním celé kampaně 

na veřejnosti. Do redakcí některých magazínů byla vyslána postava Jana 

Kašpara, který osobně doručil novinářům press kit s tiskovými zprávami o 

kampani a nové propagaci značky, veškeré vizuály, podrobné informace o 

myšlence kampaně a v neposlední řadě tři spoty, které byly následně vysílány 

v éteru. Jako dárek obdrželi novináři také jeden z atraktivních značkových 

dárků, které byly společně s kampaní uvedeny a malou podobiznu Jana 

Kašpara95.  

4.2. Interní komunikace 
 

Pro komplexnost implementace nové značky Benzina plus bylo třeba 

také zahrnout komunikaci se zaměstnanci, protože právě jejich přístup je 

nejvíce vidět navenek. Příjemná a profesionální obsluha čerpacích stanic, je 

také jedním z faktorů při rozhodování zákazníka o využití služeb čerpací 

stanice. Jsou-li spokojení zaměstnanci, projeví se v to celkovém úspěchu firmy. 

Iveta Horáková o dobře vedené interní komunikaci říká: „Celková firemní 

strategie a podniková kultura se odrážejí v chování zaměstnanců vůči 

zákazníkům: jak se chová firma ke svým lidem, tak se její lidé chovají i 

navenek96.“ Interní komunikaci definuje takto: Interní komunikace neboli 

komunikace firmy je obousměrný proces předávání a přijímání informací a 

zpětných vazeb na všech úrovních podniku. Jeho konečným cílem není pouze 

spokojený zaměstnanec, ale také spokojený zákazník a s tím spojený obchodní 

                                                 
95 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení společnosti 
Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
96 Horáková, 2008 s. 136 
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úspěch organizace97. Zainteresovat zaměstnance na budování značky je 

podstatně snadnější, je-li možno se na pracovníka spolehnout v tom smyslu, že 

v kontaktu se zákazníky bude používat vlastní iniciativu a vlastní slova, než aby 

používal sadu schválených frází v rámci „balíčku zainteresovanosti 

zaměstnanců98“. Přestože představení kampaně a seznámení se s novým 

posláním značky Benzina plus proběhlo pouze týden před prezentací veřejnosti, 

postarala se společnost o maximální komplexnost předaných informací. Byla 

uspořádána dvě velká setkání v Praze a Litvínově, která vysvětlovala novou vizi 

značky a propagační kampaň v médiích. Na ochutnávku bylo připraveno také 

občerstvení, které se mělo prodávat v nových bistrech čerpacích stanic. 

V recepcích všech dceřiných společností byly také umístěny propagační 

materiály s hlavní postavou reklamy – Janem Kašparem. Význam reklamní 

kampaně a také charakteristika značky Benzina plus byly podrobně vysvětleny 

také v interních novinách Uni noviny, určených jako manuál pro pracovní pozice 

napříč celou společností. Aby zaměstnanci byli k přečtení více motivováni, 

obsahovaly noviny také soutěž ke znalosti kampaně se zajímavými cenami99.  

Z komunikace nevynechala společnost Benzina ani své partnery, kteří 

jsou významným faktorem doplňujícím výkonnost firmy a pro vytvoření silné 

vazby je nutné, aby byla uspokojena jejich minimální (prahová) očekávání100. 

Vzhledem k sekundární skupině oslovených byli zařazeni do komunikace až 

krátce před oficiálním začátkem kampaně. Stejně jako zaměstnancům byla i jim 

představena hlavní vize nové značky i celé reklamní kampaně na třech 

společných setkáních týden před jejím spuštění v médiích101.  

                                                 
97 Tamtéž, s. 154 
98 Taylor, 2007, s. 140 
99 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení společnosti 
Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
100 Kotler, 2001, s, 55--56 
101 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
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5. Reklamní kampa ň „M ěníme se v čase“ v roce 2008 
 

Reklamní kampaň „Měníme se v čase“ byl vlajkovou lodí procesu 

relaunche a její uvedení v médiích bylo zásadních krokem k představení celého 

nového konceptu. Lze říci, že tato kampaň byla v zásadě první výraznou 

komunikací značky v tomto měřítku, a kterou značka Benzina v posledních 

letech příliš neiniciovala. Její výsledky pro budoucí úspěch změněné značky 

byly opravdu zásadní a Benzina plus na tuto kampaň velmi spoléhala.  

5.1. Cíl reklamní kampan ě  
 

Jak říká David Ogilvy: „Dobře naplánovaná a dobře provedená 

podniková reklama může být výnosnou investicí, protože u lidí, kteří společnost 

dobře znají, je dokonce vyšší pravděpodobnost, že o ni mají příznivé mínění. 

Navíc může zvýšit morálku zaměstnanců102. Společnosti Benzina plus 

se mediální načasování i její kreativní koncept vydařil, navíc s dobrými 

výsledky. Svou podobou spíše imageová kampaň pod názvem „Měníme se 

v čase“ byla spuštěna v médiích na jaře v roce 2008, kdy byla dokončena 

přestavba a renovace téměř všech čerpacích stanic, zaměstnanci čerpacích 

stanic prošli školením a služby i sortiment produktů byly již na dostatečné 

reprezentativní úrovni. Prioritou kampaně bylo zdůraznit novou modernizaci 

stávající identity značky Benzina s náznakem tradičnosti, zkvalitnění služeb a 

motivovat řidiče k její návštěvě a rozšířit tím svůj segment zákazníků. 

Druhořadým cílem bylo pak představení jednotlivých novinek - vysoce kvalitní 

aditivovaná paliva (Verva a Verva diesel), rozšířený výběr gastronomického 

sortimentu, jak na pultech samoobsluh, tak v místních rychlých občerstveních, a 

poskytování lepších služeb s profesionálním personálem.  

5.2. Cílová skupina 
 

S plánovaným využitím daných médií lze říci, že cílovou skupinou 

kampaně tvořila celá řidičská veřejnost – tedy pravidelní, ale i ti „sváteční“ řidiči, 

kteří za hezkého počasí nebo při zvláštních příležitostech vyrazí na silnice.  

V prvé řadě však měla oslovit segment již výše uvedeného segmentu bohatších 

                                                 
102 Ogilvy, 2001, s. 117  
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řidičů. K sekundární cílové skupině můžeme zařadit v prvé řadě řidiče kamionů, 

dále běžné či „sváteční“ řidiče a nelze opomenout i dospělou veřejnost v České 

republice, tedy spolucestující, kteří mohou ovlivnit chování řidiče.  

5.3. Kreativní strategie 
 

Hlavní sdělení kampaně se sloganem „Měníme se v čase“ již podle 

svého názvu mělo asociovat iniciativu značky lépe sloužit svým zákazníkům 

s odvoláním na tradici, se kterou na českém trhu působí. Prolínání moderní 

doby a historie ve třech odlišných spotech symbolizovalo zásadu, že nic není 

nemožné a že inovace dodávají lepší jistotu a mohou učinit člověka 

spokojenějšího. Kreativní část byla postavena zdůraznění emocionálních 

hodnot a svým zpracováním se podobalo spíše imageové reklamě. Vzhledem 

k vysokým cílům kampaně bylo nutné nasadit výrazný a osobitý tón 

komunikace. Značka Benzina vsadila na využití historické postavy z počátku 20. 

století, Ing. Jana Kašpara, pardubického letce, který 13. května 1911 jako první 

Čech vzletěl a překonal trasu Pardubice – Praha. Lze jej tedy označit 

za průkopníka české aviatiky. Letadlo, kterým tuto vzdálenost zdolal následně 

daroval do sbírek Technického muzea103. Jeho postavu ztvárnil srbský herec 

Milos Vlalukin, který byl vybírán režisérem Jakubem Slukou, aby se co nejvíce 

podobal skutečnému Janu Kašparovi. Reprezentuje příchod nové značky napříč 

všemi propagačními materiály společnosti Benzina plus a objevuje se 

na nových webových stránkách, kde si uživatelé mohli stahovat například tapety 

do mobilu s jeho podobiznou, byl hlavním hrdinou reklamního spotu i tištěné 

reklamy v časopisech a na billboardech. Dá se říci, že Jan Kašpar 

nepředstavuje notoricky známou českou ikonu, avšak využití jeho image 

houževnatého a pokrokového aviatika, který dokázal, že nic není nemožné 

ve srovnání se světovou konkurencí, bylo správnou volbou.  

V televizních reklamách je historický přelet znázorněn přeletem 

do současnosti, kde se černobílá postava Kašpara setkává u čerpací stanice 

Benzina plus s novým palivem Verva, a navrací se zpět původním letadlem 

Bleriot spokojeně zpět do minulosti s načerpaným palivem Verva. O svém 

úspěchu se pak svěřuje nadšeným novinářům a zakončuje rozhovor odpovědí 

                                                 
103 www.ntm.cz [online]. [cit. 2010-05-03]. Jan Kašpar. Dostupné z www: 
<http://www.ntm.cz/cs/heslar/jan-kaspar>. 
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na otázku: „Jak jste to dokázal?“ slovní hříčkou: „Šel jsem do toho s Vervou!“. 

V závěru spotu proběhne pouze slogan: „Benzina plus, měníme se v čase.“ 

V dalších dvou spotech se Kašpar přeletem do současnosti seznamuje 

s novými službami čerpacích stanic – mycí linkou i vylepšenými stojany 

na čerpání pohonných hmot či s širokým sortimentem občerstvení a dárky, 

které nabízí značka Benzina plus. Vždy pak odlétá s úsměvem na tváři 

s objevením nových služeb čerpací stanice Benzina plus. Obsahová stránka 

vybízí diváky k zamyšlení nad skutečným průběhem některých událostí 

v minulosti: Kdo ví, jak to tehdy bylo s přeletem Jana Kašpara a jak vůbec 

vznikla 1. čerpací stanice? Celou atmosféru spotů dokresluje hudba 

s nádechem grotesknosti dokreslující obraz období první republiky. Jejich 

konkrétní vizuální podoba je součástí elektronické verze práce. Ve stejném 

duchu jsou pak zpracovány tištěné reklamní celostrany i bigboardy, na nichž je 

zobrazen černobílý Jan Kašpar s kávou či sendvičem v ruce nebo spokojeně 

se usmívající usazen v letadle s palivem Verva (viz příloha č. 3, 4, 5). 

Kašparova osobnost a jeho typické vlastnosti tak ideálně dokreslují image 

značky Benzina plus. S využitím historické postavy, která je pojítkem všech 

marketingových aktivit, měly již zkušenosti z úspěchu kampaně i další tradiční 

české značky Pilsner Urquell a Becherovka, a značka Benzina se jejich 

konceptem inspirovala. Podle Zymana je uplatnění osobnosti, jako mluvčího 

značky velmi důležité – využití hodnot postavy slouží k překlenutí vzdálenosti 

mezi značkou a spotřebiteli104.  

 

Obr. č. 2: Originální fotografie Ing. Jana Kašpara a jeho současný představitel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Zyman, 2004, s. 127  
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5.4. Mediální na časování kampan ě 
 

Výběr médií je řízen určením nosných médií, jejich konkrétním 

načasováním a geografickým působením s tím, že je třeba dbát na správnou 

kombinaci dosahu, frekvence a účinku jednotlivých médií s co nejmenšími 

náklady105. Značku Benzina plus bylo třeba představit v médiích stejně jako 

nový produkt, kdy je nutné klást důraz na prezentaci loga s cílem posílit vazby 

ve znalostní struktuře mezi značkou a zkušenostmi zákazníka. Zadavatelé 

reklamy v tomto případě chtějí zvýšit zásah a vystavit maximální procento 

cílového publika jménu značky, logu nebo prodejnímu argumentu106. Nosnými 

médii se proto s ohledem na rozpočet, podíl zapamatovatelnosti a rozsah 

účinku stala televize, tisk, venkovní reklama a ve velmi malém měřítku také 

rádio, kdy bylo využito rádio Impuls (tab. č. 1).  

Začátek reklamní kampaně byl spojen s přípravou lidí na příchod jara a 

tedy vidinou pěkného počasí, kdy jsou komunikace častěji využívány 

k podnikání výletů po republice, chataření, navštěvování svých známých,  

spontánním vyjížďkám po okolí, prvních venkovních koncertech a podobně. 

Logicky tak stoupá i využití služeb čerpacích stanic. Od 3. března byla proto 

nasazena intenzivní televizní kampaň po dobu dvou měsíců. Venkovní reklama 

měla díky zacílení na řidiče v komunikačních mixu jasnou převahu co se týče 

plánované délky a její působení bylo naplánováno na čtyři měsíce, tedy 

do konce června. Od poloviny března do poloviny května pak byl věnován 

prostor tištěné reklamě a rádio bylo zvoleno pouze jako doplněk komunikačního 

mixu na měsíc duben. V případě nedostatečného zásahu a malé odezvy 

ze strany cílové skupiny se uvažovalo také o zapojení druhé vlny kampaně 

podporující vybavení si nové značky - tzv. recall kampaně v období od září 

do října, kdy by byla využita televizní a venkovní reklama107. Vzhledem 

k výsledkům průzkumu, na nějž se níže budu odkazovat, nebylo nutné o této 

mediální kampani přemýšlet.  

 

 

                                                 
105 Kotler, 2001, s. 578 
106 Clow, 2008, s. 228-229  
107 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 



Bakalářská práce                     Relaunch zavedené značky na přikladu Benzina plus v roce 2008 
 

  

- 41 - 

 

Tab. č. 1: Mediální plán kampaně 

 

 

 

5.4.1. Televize 
 

Televize je pasivním médiem, proto je její hlavní výhodou komunikační 

síla audiovizuálního sdělení, jež má intenzivní, převážně emocionální dopad. 

Ideální je proto pro komunikace image nebo osobnosti značky108, což 

pro značku Benzina plus bylo velmi zásadní. Tři televizní spoty s optimální 

délkou 31 sekund byly odvysílány na veřejnoprávních televizích ČT1 a ČT2 a 

z komerčního sektoru byla vybrána televize Nova.  

V období dvou měsíců bylo celkem odvysíláno 140 televizních spotů. 

Nejfrekventovanějším časem pro umístění televizních spotů byl hlavní vysílací 

čas v období mezi 18:00 – 23:00, kdy je předpokládána nejvyšší sledovanost 

televize, přestože mnoho z nich tráví čas u internetu, kabelových a satelitních 

televizí a podobně. Druhým, pro Benzinu plus nejzajímavějším vysílacím 

časem, bylo rozmezí od 23:00 do 6:00 ráno. Pouze sedm reklamních spotů bylo 

uvedeno v jiných hodinách.  V reklamním bloku zaujímaly televizní spoty vždy 

první či poslední pozici a výběr pořadů se logicky odvíjel od cílové skupiny, jež 

měla být oslovena. Jednalo se proto o oblíbené televizní talk show či reality 

show, publicistické pořady, známé filmy (ne však premiéry), sledovaná 

                                                 
108 De Pelsmacker, 2003, s. 258 
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sportovní utkání (vzhledem k období fotbalová) a samozřejmě také televizní 

seriály. Počet spotů na jednotlivých kanálech byl zcela vyrovnaný, v březnu 

pouze o několik spotů převládala televize Nova a ČT2 mírně zaostávala109.   

5.4.2. Tišt ěná reklama 
 

Reklama v časopisech umožňuje vytvářet reklamy zaměřené na vysoce 

segmentované publikum, protože mají schopnost efektivněji zacílit 

na spotřebitele dle demografických údajů a životního stylu. Navíc mají reklamy 

v časopisech dlouhou životnost, což je výhodné pro stabilní zboží a služby a 

díky kvalitnímu barevnému tisku umožňuje vytvořit atraktivní reklamu110. 

Vzhledem ke specifické cílové skupině, náročným řidičům, kteří očekávají 

vysoké standardy kvality, potrpí si na svou image a značky jsou pro ně 

důležitější než výhodná cena, byl výběr médií vsazen především na lifestylové 

časopisy, přílohy nejčtenějších novin a ekonomické týdeníky.   

Pro mužskou část populace byly vybrány lifestylové časopisy Maxim, 

FHM, Esquire, Speed a Top Gear, pro ženy pak Cosmopolitan a Harper´s 

Bazaar. Z ekonomických týdeníků byly využity časopisy Euro, Týden a Reflex a 

přílohy novin reprezentoval IN Magazín Hospodářských novin a Magazín Dnes 

+ TV Mladé Fronty Dnes.  Z časopisů, které se zaměřují výhradně na tématiku 

automobilů, byl zvolen časopis Auto tip111.  

Tištěná reklama byla vydávána na celou stranu v číslech, která 

vycházela především v pondělí.  V měsících březen a duben bylo inzerováno 

celkem na 20 celostranách, v květnu se reklama objevila pouze třikrát112.  

K tištěné reklamě byla v několika vydáních také zahrnuta idea slevových 

kupónů na kávu zdarma či hrací kartu s již předlepenou hrací známkou. 

Po jejím kompletním vyplnění mohli zákazníci Benziny získat zajímavé dárky. 

Tyto celostrany byly speciální edicí a objevily se v Magazínu Dnes + TV. 

Přestože cílová skupina byla spíše společnost vyšších příjmů a životních 

standardů, slevová nabídka se zcela neminula účinkem. Český národ je však a 

obecně jej lákají slevové akce, proto mohl tento benefit oslovit běžnou skupinu 
                                                 
109 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
110 Clow, 2008, s. 243 
111 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
112 Tamtéž 
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řidičů. Navíc, kupony jsou další cestou, jak vytvořit povědomí o značce a 

vybízejí spotřebitele ke koupi dané značky při příští návštěvě prodejny. 

Spotřebitelé si pak snáze pamatují jméno značky113. Vizuální podoba 

reklamních celostran a verzí se slevovými kupony jsou znázorněny v přílohách 

číslo 3 a 4. 

5.4.3. Venkovní reklama 
 

Výhodou venkovní reklamy je její široký zásah veřejnosti, tedy velký 

počet míst, kam je možné venkovní reklamu umístit, a její relativně vysoká 

úroveň frekvence s poměrně výhodnou cenovou efektivitou114. Vzhledem 

k cílové skupině Benziny plus patřila k nejúčinnějším prostředkům komunikace. 

V období, kdy tuto reklamu využila, nehrozí navíc příliš často zničení billboardů 

mrazem, sněhem či jinými přírodními vlivy, které venkovní reklamu poškozují. 

Řidiči tak reklamu mohli zachytit ve správném čase na správném místě díky 

umístění, jež Benzina plus zvolila.  

Bigboardy ve standardní velikosti 9,6 x 3,6 i velkoformátové variantě  

10,4 x 4,55 byly umístěny na významných městských komunikacích a 

frekventovaných dálnicích či obecných komunikacích.  Většina z nich byla také 

osvětlena.  

Jako nejvhodnější dálnice byla zvolena D1 na trase Praha – Brno, Brno – 

Vyškov, D8 z Prahy do Teplic a Ústí nad Labem a D11 směrem na Hradec 

Králové. Z městských komunikací bylo nejvíce bigboardů umístěno na Jižní 

spojce, kde díky častým zácpám byla mnohdy zběžná pozornost řidičů velmi 

dobře podchycena. Obecní komunikace byly vybrány dle jednotlivých větších 

měst některých krajů a bigboardy se tak objevily v Mostu, Liberci, Olomouci, 

Ostravě, Brně, Příboru a Prostějově115. Jejich vizuály jsou znázorněny opět 

v příloze (č. 5).  

 

 

                                                 
113 Tamtéž, s. 294 
114 Světlík, 2005, s. 271 
115 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
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5.5. Výsledky kampan ě 
 

V konečné fázi reklamní kampaně proběhl výzkum, který společnost 

Benzina uskutečnila ve spolupráci s výzkumnou agenturou GFK, aby zjistili, jak 

reklamní kampaň zapůsobila na určenou cílovou skupinu a s jakými výsledky 

(tab. č. 2). Prováděný průzkum měl tedy za úkol zhodnotit dopad komunikační 

kampaně na vnímání značky Benzina a Benzina plus, odhalit případné slabiny 

v dosavadním vnímání značky Benzina a poskytnout informační bázi 

pro optimalizaci budoucích komunikačních aktivit společnosti. Výzkum byl 

realizován na bázi značkového výzkumného nástroje GfK ATS® (Advertising 

Tracking System) kvalitativního průzkumu, využitím počítačových osobních 

rozhovorů metodou CAPI (Computer assisted personal interviewing). Ve většině 

klíčových ukazatelů tento průzkum navazoval na studii o vnímání Benziny 

realizovanou na podzim roku 2007, přičemž vývojové trendy byly sledovány u 

skupiny běžných řidičů. Vzorek sledovaných řidičů splňoval tedy následující 

parametry: řidiči, kteří tankují min. 1x měsíčně, jsou ve věku 18-70 let a poměr 

pohlaví muži:ženy činil 2:1. Respondenti, kteří byli osloveni v rámci tohoto 

výzkumu, představovali zástupce těchto cílových skupin: 

A. N=150; „BOHATÍ ŘIDIČI“ - řidiči vyšší společenské vrstvy s čistým osobním 

příjmem nad 30 000 Kč, kteří řídí nový automobil (maximální stáří – 5 let).  

B. N=150; „BĚŽNÍ ŘIDIČI“ - běžná řidičská populace.  

Vzorek sledovaných řidičů byl vybírán na základě kvótního výběru a tento 

průzkum proběhl v období od 21.5. – 5.6.2008. Dosažené výsledky viz níže.  
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Tab. č. 2: Výsledky výzkumu 

Údaje jsou uvedeny v % 10/2007 5/2008 

Báze: 
Běžní řidiči 

(N=302) 

 Běžní řidiči 

(N=150) 

 Bohatí řidiči 

(N=150) 

Popsal(a) určitou změnu, která se stala v  posledním 

roce u Benziny 
 29  40  49 

Zaznamenal(a) změnu v designu/ společnosti   10  10  14 

Zaznamenal(a) zlepšení  12  25  28 

Zaznamenal(a) existenci Benziny Plus  27  40  55 

Popsal(a) určitý rozdíl mezi Benzinou a Benzinou 

Plus 
 11  26  38 

Navštívil(a) Benzinu Plus  10  22  37 

Zaznamenal(a) prémiové palivo VERVA   4   16 / 22  28 / 34 

Zaznamenal(a) nabídku čerstvého jídla a kávy   6  19 / 29  37 / 45 

Zaznamenal(a) nabídku doplňkových služeb 

(automyčka, vysavač)  
  8  21 / 32  38 / 46 

 

• Navštívili Benzinu Plus a zaznamenali relevantní na bídku (palivo, jídlo, dopl ňkové 

služby) 

• Zaznamenali relevantní nabídku (palivo, jídlo, dopl ňkové služby)  

 

Na základě zaznamenaných údajů byly cíle kampaně dosaženy s velmi 

uspokojivým výsledkem. Z uživatelského hlediska se počet řidičů, kteří navštívili 

Benzinu plus u běžných řidičů zdvojnásobil a u primární cílové skupiny, tedy 

bohatších řidičů, dokonce ztrojnásobil oproti roku 2007, kdy už některé 

z čerpacích stanic Benzina plus fungovaly, avšak nebyly příliš známy. Podíl 

řidičů, kteří zaznamenali nové služby, palivo a širší sortiment občerstvení 

značky Benzina plus, se ztrojnásobil. Co se týče změny image značky Benzina 

plus, i zde byly výsledky pozitivní. 55% řidičů primární cílové skupiny 

zaregistrovali existenci nové značky a téměř polovina z nich zaznamenala její 

zlepšení. U „staronové“ značky Benzina, jež prošla také určitými změnami, 

si tohoto kroku všimlo o 20% více řidičů než v roce 2007116.  

                                                 
116 Interní prezentace s názvem Rebranding strategy in 2008. Marketingové oddělení 
společnosti Benzina plus. 2008 [cit. 2010-05-08] 
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Na výsledcích kampaně je patrné, že zvolená marketingová strategie, 

komunikační mix i kreativní zpracování, našly své příjemce a celý koncept tedy 

můžeme zhodnotit jako velmi povedený. Otázkou však zůstává, jak značka 

Benzina plus bude dále rozvíjet. Aby navázala na výraznou komunikaci nástupu 

značky na trh je třeba, aby neklesla dynamika, kreativita a intenzita komunikace 

a značka pracovala na další strategii výchozího konceptu. Je však jisté, že její 

znovuuvedení na trh a získání cílové skupiny společně s uvědoměním si její 

nové identity, bylo interpretováno velmi zdařile. Spojení tradice a inovativního 

přístupu se ukazuje být dobrým klíčem k úspěchu. V případě relaunche však 

nelze generalizovat, protože pro každý produkt či značku platí mnoho specifik, 

která jsou jedinečná. Atribut tradice a zavedené značky hrají pro její 

znovuuvedení samozřejmě také významnou roli. Je proto nutné si jednotlivé 

kroky naplánovat a změny, jež mají proběhnout, důkladně zvážit. Značce 

Benzině plus se v roce 2008 povedlo získat status kvalitního partnera a pozici 

loajální a dobré značky na českém trhu, schopné čelit konkurenci celosvětových 

sítí čerpacích stanic.  
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Závěr 

Ve své bakalářské práci „Relaunch zavedené značky na příkladu 

Benzina plus v roce 2008“ bylo mým cílem zaměřit se na vymezení základních 

atributů značky a využití jejich specifik při tvorbě nové identity značky v procesu  

relaunche, tedy znovuuvedení upadající značky na trh, aplikovaného 

na etablovanou českou značku Benzina. S odkazem na některé z teoretických 

definicí zdůrazňuji především prioritu budování emotivní hodnoty značky, která 

vytváří asociace spojené se značkou a celkové povědomí o její image. 

Za důležitý faktor identity značky považuji také její zavedenou tradici, která 

může být při znovuuvedení značky přítěží i novou příležitostí, což se naplnilo u 

značky Benzina plus. Ve své práci jsem se zmínila o jednotlivých atributech 

značky, jejichž koncept vyžadoval změnu, jak v oblasti prvků tvořících image 

značky (logo, barvy, název, celkový vzhled čerpacích stanic), tak z pohledu 

strategického řízení značky týkající se pozice na trhu, cílové skupiny i obecných 

hodnot značky. Následně byl podrobně popsán způsob komunikace i její 

prostředky, na jejichž základě se značka s novou identitou pod názvem Benzina 

plus reprezentovala veřejnosti. Poslední část mé práce jsem věnovala 

významné etapě procesu relaunche, kampani „Měníme se v čase“, Na základě 

její analýzy a dosažených výsledků následně zhodnocuji účinnost kampaně i její 

úlohu v procesu relaunche jako celku.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu mé práce, značku Benzina plus považuji 

za výjimečnou především proto, že strategicky dokázala překlenout období 

úpadku značky Benzina a dostala se opět na pozici jednoho z lídrů tuzemského 

trhu čerpacích stanic. Způsob, jakým toho docílila, je pro mnoho značek velmi 

rizikový a při jeho implementaci je nutné zvažovat velké množství faktorů, jež 

se na jeho uskutečnění podílí.  

Značka Benzina měla při znovuuvedení na trh o to náročnější návrat, 

jelikož se jedná o značku firemní. Její identitu tvoří složitější mechanismus, 

který je založen na minulosti značky, hodnotách společnosti, přístupu 

zaměstnanců, dosavadních výsledků i vypracované image. Celková prezentace 

značky musí být proto komplexnější než u jediného produktu. V úvodu mé 

práce se proto zaměřuji na charakteristiku a význam značky, jež je 

v komunikaci firmy velmi zásadní. Velký důraz přitom kladu na emotivní základ 
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značky, jež vyvolává asociace spojené se značkou a způsob jejího vnímání, což 

u značky Benzina byl jeden ze styčných bodů, které musela změnit.  

Mluvíme-li o změnách identity značky, je nutné myslet na hodnotovou 

stránku i na vizualizaci nové značky a změnu jejího názvu. Společnosti Benzina 

se podařilo zachovat synergii tradičnosti s inovacemi, které nová značka 

aplikovala. Nové barevné provedení evokovalo národní tradici v barvách modré 

a červené, jež symbolizují mimo jiné také dravost a loajalitu ke značce 

ve spojení se stříbrnou, barvou prémiovosti, symbolem něčeho výjimečného. 

Dobrý výběr byl navržen také u názvu značky, Benzina plus, který opět podbízí 

asociace zavedené značky, která však chce být o krok vpřed a nabízet řidičům 

něco navíc, než jen pouhé služby. Zlomové bylo také rozhodnutí pro nový 

prémiový segment bohatších řidičů, v němž značka vstoupila na trh své největší 

konkurence, společnosti OMV. Sekundárně oslovenou skupinou byli řidiči 

kamionů i širší veřejnost, jež může mít vliv na chování řidiče.  

Komunikace příchodu nové značky byla také velmi rozmanitá a na rozdíl 

od původní Benziny velmi výrazná. Komunikační mix zahrnoval nástroje 

nadlikové i podlinkové. Značka byla představena na obou úrovních komunikace, 

tedy prostřednictvím komunikace se zákazníky a v druhé fázi v rámci interní 

komunikace informovala o nadcházejících změnách své partnery i 

zaměstnance. Vzhledem k cílové skupině populace řidičů, primárně vyhraněné 

na bohatší vrstvu, využila z komunikačních prostředků především z oblasti 

public relations a reklamy v podobě televizních spotů, venkovních billboardů, 

tištěných reklamních celostran a okrajově také rádia.  

  V poslední části mé práce se detailně věnuji kampani „Měníme se 

v čase“, jež poukazovala na příchod nové moderní značky Benzina plus a jejíž 

kreativní zpracování bylo založeno na bázi prolínání minulosti a současnosti. 

Ideově nápadité provedení s nádechem humoru a představením nových služeb 

i zásadních změn značky tak vydařeně ztvárnilo přenesení myšlenky celého 

relaunche do praxe. S jasným sdělením tak uvedlo značku Benzina plus 

do života. Příklad tohoto relaunche považuji za zcela dotažený koncept 

s dobrými výsledky, proto jsem ráda, že jsem do jeho celého průběhu mohla být 

zasvěcena.  
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Summary 

In my bachelor thesis called „Relaunch of established brand shown on an 

example of Benzina plus in the year 2008” I focus on defining the importance of 

brand identity and brand equity of the company especially in the process of 

relaunch. As a an example of successful relaunch I decided to analyse a Czech 

brand called Benzina that is considered to be an established brand on the 

Czech petrol station market for over 50 years.  

In the first part I describe the basic characteristics of the brand and its identity 

referring to some theoretical definitions. Regarding the expertise on branding I 

put a prior emphasis on building an emotional sight of brand values that create 

associations with the brand and overall awareness of the new and modern 

image. As an important factor of brand identity I also consider the value of 

tradition that can either be a burden or a new opportunity of success. Benzina 

plus has achieved the synergy of tradition and innovation.  

After a short introduction of Benzina and the Czech petrol stations market I 

mention various attributes of the brand that are necessary to be changed with 

relaunch – on one hand the new concept of image (logo, colors, name, design 

of petrol stations), on the other hand the perspective of strategic brand 

management involving market position, target groups and brand values. All 

issues are analyzed and applied on the new brand Benzina plus and Benzina. 

In the last two parts of my thesis I analyze the communication strategy of the 

relaunched brand Benzina plus and the campaign that represented this 

relaunch publicly. Considering B2C and B2B communication I introduce the 

communication tools and the accurate plan of media mix that was targeted for 

the first two quarters of 2008. The campaign called „We are changing in time“ 

was very successful. In order to specify the idea of the whole campaign I 

illustrate the creative idea, the exact timing in all media and its impact and 

results.  

As a conclusion I summarize the whole relaunch strategy as an effective and 

well performed concept that successfully introduced the new identity of Benzina 

plus and fulfilled the planned intentions of becoming well estimated brand.  
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