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Abstrakt
Bakalářská práce pojednává o interaktivní komunikaci z pohledu marketingové
komunikace. V závěru aplikuje zjištění na českou kosmetickou značku Ryor. Zároveň
se dotýká i hlubších souvislostí interaktivní komunikace s podstatou kultury a
společenské interakce. Součástí práce je teoretický koncept, který sleduje model
interaktivní komunikace a povahu vazeb mezi účastníky komunikačního aktu. Dále
práce definuje základní prvky interaktivního komunikačního procesu. To vše v závěru
ověřuje na reálných marketingových aktivitách značky Ryor.

Abstract
This bachelor thesis deals with interactive communication from the sight of
marketing communication. As a result it applies the findings on the Czech cosmetics
brand Ryor. The thesis consider a deeper consequences of interactive communication
with culture as well as social interaction. One part of this work is theoretical
communication model of interactivity and study of basic elements of relations between
members of a communication act. All these conclusions are at the end applied on the
real activities of Ryor brand.
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Úvod
Interaktivní marketingová komunikace je pojem, který se stal v éře digitálních
médií pro řadu firem více než aktuálním. Pracovníci marketingových oddělení i
komunikační agentury se v posledních letech snaží se stále větší naléhavostí nalézt
východiska, která by jim pomohla úspěšně komunikovat se svými zákazníky na
elektronických platformách, jakými jsou například internetové sociální sítě nebo
mobilní marketing. I přes velké množství interaktivních nástrojů, které mají firmy díky
vyspělým technologiím k dispozici, se v oborových periodikách objevuje řada otázek
týkajících se zejména toho, jak prostřednictvím těchto komunikačních kanálů přitáhnout
pozornost zákazníků a jakou formou zde s nimi komunikovat.
Jednou ze značek, které interaktivní marketingovou komunikaci využívají, je i
Ryor, česká firma vyrábějící přírodní bylinnou kosmetiku. Kampaň, kterou nazvala
„Můj Ryor“, dovolila zákazníkům hlasovat o návrzích nového designu obalů a podílet
se tak na tvorbě image značky. Rozhodla jsem se tedy svoji práci konfrontovat s reálnou
kampaní, která je svoji povahou na českém trhu poměrně neobvyklá.
Při zkoumání jejího průběhu, komunikaci se zástupci firmy i s jejími zákazníky
jsem došla k zajímavým souvislostem, které mi pomohly definovat pojem interaktivní
marketingové komunikace v daleko hlubších souvislostech a přivedly mě k samému
jádru interaktivity, příběhu značky Ryor.
Má práce se proto odvíjí od těchto zjištění. Snaží se nahlédnout pod povrch této
problematiky a najít elementární podstatu interaktivity. Pokusím se proto v této práci
definovat základní předpoklady, které by měla interaktivní komunikace splňovat, aby
úspěšně dosáhla svého cíle na poli marketingu, tedy získání pozornosti zákazníků a
vyvolání jejich zájmu se na této interaktivní výměně obsahů podílet. Tyto své teze poté
budu v poslední kapitole aplikovat na značku Ryor.
Hlavní inspiraci se pokusím nalézt v odborných zahraničních a českých
periodikách, výzkumných statích a monografické literatuře k tématu a pokusím se ověřit
své teze formou primárních a sekundárních výzkumů.
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komunikaci si na tomto místě dovoluji citovat Marka Hughese, autora knihy
Buzzmarketing: „Péče o značky v „podnikovém“ stylu se brzy stane minulostí.
V budoucnu půjde o péči o značky v „lidském“ stylu.“ 1

HUGHES, Mark. Buzzmarketing: přijměte lidi, aby o vás mluvili. 1. vyd. Praha: Management Press,
2006. ISBN 80-7261-153-4. s. 184
1
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1 Interaktivní komunikace
Předtím, než budeme moci sledovat povahu interaktivních trendů na poli
marketingové komunikace, se chci nejprve věnovat interaktivní komunikaci jako
takové, a to z pohledu odborníků na teorii komunikace.
Pro pochopení základních principů interaktivní komunikace bychom neměli
opomenout její základní charakteristiku, model a význam, který jí přisuzují její
účastníci.

1.1 Současný diskurs interaktivní komunikace
Předmět interaktivní mediální komunikace je natolik mladý, že v odborné
literatuře stále hledá svoji definici. Ačkoliv se řada autorů v poslední dekádě intenzivně
věnuje podrobným analýzám procesů v interaktivní komunikaci, většina z nich uzavírá
své bádání s řadou otazníků. Není se však čemu divit.

1.1.1 Nízký věk odvětví
Když se podíváme na její historii a porovnáme ji s evolucí prvních teoretických
modelů komunikace, je tato disciplína v podstatě v plenkách. Masové rozšíření internetu
je otázkou posledních deseti let. Lasswellův model lineární komunikace čekal na svá
další rozšíření a zpřesnění desítky let a to i přesto, že se na poli tradičních médií za tu
dobu příliš mnoho nezměnilo.

1.1.2 Revoluce, následky, nejistota
Současně jsou zkoumání a analýza všech faktorů, které interaktivitu utváří, a
procesů, které v ní probíhají, stále předmětem bádání. Spiro K. Kiousis shrnul v roce
2002 všechny dosavadní definice interaktivity do jedné tabulky a rozdělil je do kategorií
podle předmětu zkoumání (viz Obr. 1: Matice definic interaktivity, Kiousis). 2

2

KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 366
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Obr. 1: Matice definice interaktivity, Kiousis

Na jedné ose tabulky sleduje, zda je možné danou definici zařadit do sféry
komunikace či nikoliv a na druhé ose rozdělil definice podle toho, na co kladou důraz,
zda na technologickou stránku interaktivity, nastavení komunikace nebo na příjemce
sdělení. Napočítal se dohromady 22 definic. Jeho cílem bylo nalézt prostřednictvím této
matice návod pro uspokojivou odpověď na otázku, co je to interaktivita. I přes řadu
zajímavých zjištění v závěru své studie připouští, že interaktivita zůstane na poli
teoretických konceptů sporným tématem. 3

KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 379
3
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Interaktivní povahou komunikace se zabýval ve své práci Defining Interactivity :
A Qualitative Identification of Key Dimensions také Edward J. Downes. V roce 1998
provedl deset hloubkových rozhovorů na téma interaktivní komunikace zprostředkované
počítačovými technologiemi s cílem definovat hlouběji klíčové rozměry interaktivity.
Průzkumu se zúčastnili vybraní respondenti z řad odborníků na nové technologie podle
definice elit Marshalla a Rossmana. Hlavními závěry jeho práce bylo, že interaktivní
komunikaci z hlediska jejího účinku definují pojmy revoluce, následky a nejistota. 4

1.1.3 Dynamický vývoj
Třetí, a možná nejvíce komplikující faktor v oblasti interaktivní mediální
komunikace, je, že prochází neustálým vývojem. Jak poznamenal jeden z účastníků
zmiňovaného výzkumu: „Nevíme, co se bude dál dít. Má to svůj spád událostí, částečně
zapříčiněných průmyslem informačních technologií, částečně přístupem uživatelů.
Nevíme, kam to směřuje, mimo to, že to jde opravdu rychle.“ 5
Je tedy zřejmé, že definice interaktivní komunikace naráží hned na několik
překážek způsobených především nízkým stářím odvětví a jeho velmi dynamickým
vývojem. I přes tento hendikep se však můžeme pokusit poodkrýt, co musí komunikační
procesy a obsahy splňovat, aby byly interaktivní, jak interaktivitu vnímají samotní
uživatelé a jakých sociálních aspektů se dotýká.

4

DOWNES E., McMILLAN S. Defining Interactivity: A Qualitative Identification of Key Dimensions.
New Media Society, červen 2000, roč. 2, číslo 2, ISSN 1461-4448, s. 158-172

5

DOWNES E., McMILLAN S. Defining Interactivity: A Qualitative Identification of Key Dimensions.
New Media Society, červen 2000, roč. 2, číslo 2, ISSN 1461-4448, s. 172
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1.2 Nositel interaktivní komunikace
V oboru mediální komunikace se za prostředek interaktivního informačního
přenosu považují tzv. nová média. Kiousis definuje nová média tak, že „nabourávají
hranice mezi tradičními a moderními médii“. 6 Kupříkladu na internet je podle něj často
nahlíženo jako na hybridní systém televize a textu. Odborná veřejnost nejčastěji spojuje
interaktivitu s těmito pojmy: počítače, mobilní komunikace, digitální komunikace,
video-konference, software, virtuální realita, world wide web a tak dále. 7
Přestože z technologického hlediska v sobě interaktivní komunikace zahrnuje
další množství systémů, pro úvod do zkoumané problematiky této práce si s touto
definicí interaktivních médií vystačíme

1.3 Komunikační model interaktivní komunikace
Co však nesmíme pro zkoumání interaktivní komunikace z pohledu sociálních
věd a marketingu opomenout, jsou vazby, které mezi jejími účastníky probíhají.
Většina teoretiků se shoduje na tom, že u interaktivní mediální komunikace
přestává platit klasický lineární model, jak je navrhnul Lasswell (viz Obr. 2: Lasswellův
model lineární komunikace). 8 Stejně jako u popisu základních předpokladů pro studium
interaktivní komunikace, i zde platí, že proměna komunikace směřuje k větší
mnohotvárnosti a mnohovrstevnatosti.

Obr. 2: Lasswellův model lineární komunikace
6
KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 379

KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 370
7

WWW.Communicationtheory.org. Lasswells model [cit. 2011-04-11] Přístupný z
<http://communicationtheory.org>.
8
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1.3.1 V hlavní roli příjemce
Jedna z nejzásadnějších proměn komunikačního modelu, na které se shodují
všichni, je v postavení příjemce sdělení do nové role. Role, ve které může na sdělení
reagovat, a to přímo prostřednictvím daného média prakticky okamžitě.
„Jeden z obvyklých způsobů, jak definovat interaktivitu, je kontrola uživatele
nad obsahem sdělení,“ řekl Elliot King ve své práci Redefining Relationships :
interactivity Between News Producers and Consumers. 9 A není sám. Russell Richards,
nazývá tuto komunikační éru obdobím vytváření obsahu a zároveň poukazuje na
nabourání tradičního lineárního modelu komunikace, když se táže, jakou roli v této éře
budou sehrávat uživatelé, kteří již nemohou stát na konci Lasswellova lineárního
komunikačního modelu jednoduše proto, že tento model přestává na poli interaktivních
médií platit? 10 Lineární model komunikace, kdy adresát vysílá své sdělení k příjemci,
přestává být dostačující pro definici tak složitého procesu, jakým je interaktivní
komunikace.

9

KING, Elliot. Redefining Relationships: interactivity Between News Producers and Consumers.
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, prosinec 1998, roč.
4, číslo 4, ISSN 1354-8565, s. 26-27

RICHARDS, Russell. Users, interactivity and generation. New Media Society, srpen 2006, roč. 8, číslo
4, ISSN 1461-4448, s. 547
10
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1.3.2 Povaha komunikačních kanálů
Komunikace navíc nemusí probíhat jen mezi jedním subjektem na každé straně,
ale počet vysilatelů a zároveň příjemců může neomezeně na obou stranách narůstat. Na
poli mediální komunikace tak vzniká prakticky nezměrné množství dalších možností.
Na to poukázala ve své práci The Lack of Interactivity and Hypertextuality in
Online Media také Tanja Oblak, která s odkazem na Burnetta a Mashalla zdůrazňuje, že
komunikace zpostředkovaná přes počítač nabízí komunikační modely „one-to-one“,
„one-to-many“ a „many-to-many“, díky čemuž internet „nabourává hranice dříve
tradičně vymezené pro osobní, mezilidskou a masovou komunikaci“. 11 Zároveň sleduje
u nových médií dvě vlastnosti, které jsou podle ní zvlášť důležité, a přitom je
nenacházíme u masové komunikace: oboustrannost (reciprocity) a propojenost
(connectedness). Kiousis doplňuje tuto definici a popisuje interaktivitu jako „stupeň, ve
kterém může komunikační technologie vytvářet mediální prostředí, ve kterém jeho
účastníci mohou komunikovat na úrovních „one-to-one“, „one-to-many“ a „many tomany“, a to navíc synchronně či asynchronně a zároveň se účastnit oboustranné
výměny informací závisle na třetích stranách.“ 12
Tato revoluční změna v procesu mediální komunikace znamená, že se stírají
rozdíly mezi vytvářením a přijímáním obsahu, přičemž zde vzniká obrovský prostor pro
utváření zcela nových obsahů a i vazby mezi jednotlivými subjekty komunikace se dále
proměňují, a to v reálném čase.

11

OBLAK, Tanja. The Lack of Interactivity and Hypertextuality in Online Media. Gazette: International
Journal for Communication Studies, únor 2005, roč. 67, číslo 1, ISSN 0016-5492, 88-89 s.
12

KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 379
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1.3.3 Komunikační model interaktivity
Kiousisův pokus o navržení komunikačního modelu, který by vystihoval faktory
zapojené do interaktivní komunikace, jasně ukazuje, jak složitý tento proces je.
Interaktivita se podle něj skládá ze tří základních faktorů: technické struktury média,
nastavení charakteristiky komunikace a individuálního vnímání příjemce. Tyto prvky se
dále větví a zahrnují dalších děvět ukazatelů: rychlost, rozsah, časová flexibilita a
senzorická složitost technologie, vliv třetích stran a společenská blízkost v kontextu
komunikace a blízkost, smyslová aktivace a rychlost přijímání na straně příjemce (viz
obr 3: Komunikační model interaktivní komunikace, Kiousis). 13

Obr 3: Komunikační model interaktivní komunikace, Kiousis

Nepochybně sehrávají všechny tyto faktory velkou roli. Nás však v souvislosti s
předmětem našeho bádání zajímá především kontext komunikace a vnímání uživatele
interaktivního kanálu. Obojím se budu zabývat na dalších stránkách.

KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 378-9
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1.4 Interaktivní = sociální
Downes uvádí: „Through acts and processes of communication we create the
real in a social sense. That is the insight of interacive realism as demonstrated by the
development of cyberspace. “ 14
Při sledování principů interaktivní komunikace je často nahlíženo na technologie
a jejich procesy, tedy formát. Ve sféře sociální interaktivní komunikace ale považuji za
důležité zdůraznit to, že probíhá mezi lidmi a v reálné společnosti. I když se později
pokusíme aplikovat interaktivní komunikaci na firemní subjekt, stale platí, že obsah
komunikace musí být příjemci blízký a vztahovat se k některému z aspektů v jeho
životě. V této souvislosti se obvykle hovoří o povaze či osobnosti značek právě proto,
že si firmy dobře uvědomují důležitost citové vazby zákazníka ke značce, která
předpokládá větší šanci ukotvit se v jeho mysli jako nedílná součást jeho života.

1.4.1 Sociální povaha interaktivní komunikace
Kiousis v tvrdí, že prostřednictvím interaktivní komunikace mají její účastníci
možnost „vnímat simulovanou zkušenost mezilidské komunikace“.

15

Tyto teze

potvrzuje i kvalitativní studie zabývající se uživatelskými schematy interaktivity
zpracovaná Oliverem Quiringem, profesorem na univerzitě v Meinzu, v roce 2005 v
Mnichově. Průzkumu, který byl její součástí, se zúčastnilo 38 respondentů vybraných
kombinovanou metodou sociodemografické kvóty (němečtí uživatelé internetu podle
pohlaví, věku, vzdělání a profesního statusu) a výběrem respondentů z co
nejrůznorodějších společenských prostředí.

14

DOWNES, Daniel. Interactive realism. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005.
Elektronická kniha ISBN 0-7735-2920-9, s. 139
KIOUSIS, Spiro. Interactivity: a concept explication. New Media Society, září 2002, roč. 4, číslo 3,
ISSN 1461-4448, s. 379
15
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Výsledky ukázaly, že ačkoliv každý respondent si pod pojmem interaktivita
představuje něco trochu odlišného, všechny jejich výpovědi spojuje jediné - předpoklad
existujících společenských vazeb jako impuls pro navázání interaktivní komunikace.
Autor toto zjištění shrnuje: „Summing up the evidence, it can be stated that the most
intriguing result refers to the fundamental relevance of social and individual aspects.
Our respondents mainly related interactivity to already existing schemata of social
interaction and, therefore, everyday life communication.“ […] “they do clearly point to
a

fundamental

relatedness

of

interactivity

and

face-to-face

interpersonal

communication in particular. Therefore, our respondents mainly conceived interactive
communication as an extension of already existing forms of communication.“ 16
Následující graf vizualizuje, jakým význam respondenti přisoudili jednotlivým
oblastem interaktivity, které autor definoval na začátku studie: společenský rozměr,
individuální rozměr, techologický rozměr, obsah a image. Velikost kruhů odpovídá
četnosti výpovědí k dané oblasti. Uvnitř kruhů jsou dále zobrazeny výpovědi
dotazovaných (viz Obr. 4: Grafická vizualizace výpovědí respondentů). 17

Obr. 4: Grafická vizualizace výpovědí respondentů, Oliver Quiring
16

QUIRING, Oliver. What do users associate with ‘interactivity’?: A qualitative study on user schemata.
New Media Society, září 2009, roč. 11, číslo 6, ISSN 1461-4448
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QUIRING, Oliver. What do users associate with ‘interactivity’?: A qualitative study on user schemata.
New Media Society, září 2009, roč. 11, číslo 6, ISSN 1461-4448
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Zatímco společenská a individuální dimenze napříč všemi respondenty
jednoznačně dominují, ostatní tři okruhy se drží v pozadí jejich zájmu a nebyly zmíněny
zdaleka všemi účastníky výzkumu. Technologie a image přesto hrají pro určité skupiny
účastníků roli. Zato obsah, který je v grafu znázorněn pouze černou tečkou, zůstal
prakticky bez jakékoliv pozornosti.
Pro studium interaktivní komunikace to tedy znamená zaměřit se především na
sociální potenciál sdělení. Vnímání společenských vazeb respondenty se dotýká
například aktivit a pojmů jako je zapojení, zpětná vazba, debata, komentář, výměna,
dialog atp.
Zjištění tohoto výzkumu jsou velmi zajímavá, jelikož upozorňují na
zanedbatelný zájem respondentů o předmět obsahu. To samozřejmě neznamená, že
bychom si mohli dovolit tuto složku v interaktivní komunikaci zanedbat. Je však třeba
myslet na to, že pokud příjemce nenalezne ve sdělení užitek pro naplnění svých
společenských potřeb nebo pro svou vlastní potřebu, ať již duševní či materiální, nemá
obsah šanci dostat se dál než za první linii příjemců.
Ačkoliv je tedy obor interaktivní komunikace velmi mladý, teoretici mediální
komunikace se shodují na základních prvcích, které ji definují. Je to zejména
komunikační model, který se neomezuje jen na jeden subjekt na každé straně nebo
jednu masu příjemců na jedné straně, ale zahrnuje nekonečně kombinací příjemců a
vysilatelů na obou stranách modelu. Další důležitou charakteristikou je obousměrnost
komunikace, která neomezuje příjemce sdělení pouze na pasivní příjem, ale dovoluje
mu vyslat své sdělení stejným kanálem vysilateli nazpět. To úzce souvisí s rolí příjemce
v tomto procesu, která je považována za významně vyšší, nežli tomu bylo dříve.
Vzhledem k potenciálnímu množství komunikačních kanálů navíc mohou snadno
vznikat nové vazby, které sdělení přenáší dál, ať již v nezměněné či nové podobě. Tento
interaktivní přenos ovlivňují další aspekty, jako jsou technické vlastnosti média,
komunikační kontext a vnímání příjemce. A nakonec výzkumy poukazují na význam,
který uživatelé digitálních médií přisuzují sociální a individuální (užitné) povaze
interaktivní komunikace.
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2 Interaktivní komunikace v marketingu
Dovolím si nyní přistoupit k hlavní oblasti mé práce, interaktivní marketingové
komunikaci. Při jejím studiu bychom měli vycházet jak z teoretického rámce
interaktivní komunikace, jak jsme si ho nyní nastínili, tak z faktu, že do hry vstupuje
tržní prostředí a spotřebitel. Na podstatě interaktivního přenosu informace to sice nic
nemění, ale je potřeba si uvědomit, že firmy jsou ze své podstaty orientovány na zisk a
jejich komunikační iniciativy pochází z této potřeby. Přitom v rámci interaktivní
komunikace vystupují jako instituce, nikoli jedinec a také proto nemají často příležitost
dostat se tak hluboko pod povrch věcí. O to zajímavější bude sledovat jejich budoucí
vývoj v éře významných komunikačních změn, kde jsou karty rozdány jinak, než byly
doposud zvyklé.
Jako úvod do této kapitoly bych si ráda vypůjčila slova Elliota Kinga, profesora
na univerzitě v Marylandu: „Furiously clicking through web sites is not a sign of
’interactivity’. It is a sign that the user has not found the desired information. Only
when users stop somewhere can the content become meaningful.“ 18

18

KING, Elliot. Redefining Relationships: interactivity Between News Producers and Consumers.
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, prosinec 1998, roč.
4, číslo 4, ISSN 1354-8565, s. 27
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2.1 Trh a současné trendy digitální marketingové komunikace
Masivní rozvoj digitálních technologií v posledních letech skutečně otevřel
poměrně živou diskusi o tom, jakou roli v tomto novém modelu komunikace budou hrát
firmy. Internet je mnohými pokládán za zlatý důl marketingové komunikace a to hned
z několika důvodů. V prvé řadě díky srovnatelně nižším nákladům na reklamu oproti
tradičním médiím, tedy televizi, radiu, tištěné a venkovní reklamě. Navíc umožňuje
firmám snadno segmentovat zákazníky podle sociodemografických ukazatelů a oblastí
zájmů a tím poskytuje vysokou efektivitu cílení sdělení. Další jeho výhodou je, že skýtá
řadu možností pro přímou komunikaci se zákazníkem, a tedy možnost zpětné vazby na
nabízené výrobky či služby či přímo na pořádané kampaně a v případě vydařených
kampaní i možnost šířit sdělení díky síti na sebe navazujících kontaktů prakticky
zadarmo. Všechny tyto přednosti zapříčiňují to, že se internet těší u firem ohromné
oblibě. A to i přesto, že zdaleka ne všechny vám jsou schopny jednoznačně říci, kam
jejich online komunikace směřuje.

2.1.1 Trh digitálních médií
Pokud se podíváme na čísla, průzkum pořádaný Internet Advertising Bureau ve
Spojeném království zaznamenal mezi lety 2007 a 2008 nebývalý nárust investic do
internetové reklamy. Internet měl v prvním pololetí roku 2008 podíl 18,7 % na
celkových výdajích do reklamy, tedy pouze o 3 % méně než televize, která zaznamenala
podíl 21,7 %. V objemu vynaložených peněz do internetu to znamená 1,7 miliard liber
za první pololetí roku 2008 a 2 miliardy v celkovém souhrnu třech předchozích let.
Podle téhož průzkumu některé značky investují do internetové reklamy až 25 % svého
rozpočtu. 19
To, že se v průběhu posledních let internet stal mainstreamovým komunikačním
kanálem, nedokazují jen rozpočty, ale také vysoké zastoupení digitálních reklamních
kampaní na významném mezinárodním reklamním festivalu Cannes Lions International
Advertising Festival. 20

19

BENJAMIN, Kim. Digital leagues. Marketing, říjen 2010, roč. 12, číslo 44, ISSN 0025-3650, s.31
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Český trh tradičně reaguje na mezinárodní trendy se zpožděním, ale rozhodně
neplatí, že by byl výrazně pozadu. Alespoň co se rozpočtů týče. Podle projektu
AdMonitoring, který sleduje výdaje do on-line reklamy, stouply za období leden - září
2010 investice ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 21 %. Internet v roce 2009
dosáhl s podílem cca 17 % na celkových reklamních výdajích třetího místa mezi
jednotlivými mediatypy za televizí a tiskem. A odborníci očekávají jeho další vzestup. 21

2.1.2 Trendy digitální marketingové komunikace
V loňském roce získala v českém marketingovém prostředí asi největší
pozornost sociální síť Facebook. 22 Mam ji označuje za jeden z trendů roku 2010. Jen od
ledna do listopadu roku přibylo v České republice 855 tisíc aktivních uživatelů, což
dohromady činilo 2,86 milionu lidí, z nichž se přes 59 % vracelo na Facebook denně.
Převedeno na reklamní potenciál to znamená, že firmy mají příležitost oslovit
prostřednictvím této sítě až cca 50 % internetové populace (údaje jsou platné k listopadu
2010). 23
Odborná veřejnost reaguje na tyto tendence organizováním odborných
konferencí a seminářů věnovaným výhradně komunikaci značek na sociálních sítích.
Prvním významnou událostí většího formátu se stal Social Marketers Summit, který
proběhnul v Praze v září loňského roku a přivítal řadu řečníků z Čech i ze zahraničí. 24

Internetová reklama se rozšiřuje o nové formáty. Marketing & Media, listopad 2010, roč. 11, číslo 48.
ISSN 1212-9496.
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WWW.Wikipedia.org. Facebook [heslo]: „Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící
hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů
a zábav“ , poslední revize 17. 5. 2011 [cit. 2011-05-18] Přístupný z
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook>.
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A sociální sítě nejsou pouze v čele pozornosti marketérů. Měsíčník Trend
Marketing uvádí statistiky nejoblíbenějších slov zadávaných prostřednictvím největších
českých vyhledávacích online portálů v lednu letošního roku. Na serverech Atlas.cz,
Centrum.cz, Seznam.cz a Google.cz jejich uživatelé v této době nejvíce zadávali právě
heslo „facebook“. Internetová stránka Youtube, která je platformou pro sdílení videí, a
kterou využívají pro své reklamní kampaně také firmy, se umístila na 6. -7. příčce.
V případě portálu Google jde dokonce o druhou pozici. 25 Týdeník Marketing & Media
označil sociální sítě za buzz word 26 roku. 27
Jelikož se sociální síť Facebook stává čím dál běžnějším komunikačním kanálem
firem, stává se čím dál častěji jejich požadavkem na dodavatelské agentury, aby
realizované kampaně "protáhly" třeba na Facebook. 28 Reklamní agentury stále častěji
vytváří specializované divize pro interaktivní marketing a také vznikají zcela nové
agentury poskytující výhradně služby v oblasti online marketingu a marketingu na
sociálních sítích.

Top 30 – nejvyhledávanější slova na českých portálech (leden 2011). Trend Marketing, únor 2011, roč.
8, číslo 2. ISSN 1214-9594.
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I v odborných periodikách jsou pochopitelně hojně zastoupeny články, které
marketingovou komunikaci na těchto sítích řeší. Nejčastěji se týkají poradenství kolem
tvorby kampaní na sociálních sítích, nejnovějších nástrojů a aplikací pro uživatelskou
zábavnost a vizuální atraktivitu a metod, jak úspěšnost těchto kampaní měřit. Další část
mediálních výstupů zaujímají prezentace proběhnutých kampaní nebo anonce spouštění
nových. Mediální prostor se stal v podstatě rejem pro agentury a konzultanty zabývající
se digitálním marketingem, kteří touto formou prezentují svou odbornost a povědomí o
online komunikaci. A tak je frekvence představovaných novinek na poli digitálního
marketingu neúprosná. Marketing & Media poukazuje na názory „zlých jazyků“, podle
kterých byl v roce 2010 v ČR prokonzultován formou placených poradenských služeb a
konferencí větší objem peněz, než kolik činily náklady investované do projektů v oblasti
sociálních médií. 29
Nutno podotknout, že se čím dál častěji objevují také kritické názory. S rokem
2011 a stanovováním nových komunikačních plánů pro letošní rok se více než dříve
ozývají hlasy, které upozorňují na nedostatek strategického přístupu k sociálním
médiím, a polemiky nad efektivitou sociálních médií jako marketingového
komunikačního kanálu firem.
Podle všeho tedy trh digitální komunikace kvete a jednoznačným ternem
loňského roku se stala sociální síť Facebook. Situace však není zcela ideální, jelikož
firmy jen těžko ke svým zákazníkům nachází efektivní cesty.

2.2 Data a efektivita: Kde se stala chyba?
Předpokladem efektivní komunikace a správného nastavení strategie je analýza
stávajícího stavu. Bohužel, ne vždy se tak děje. Manažeři využívají sociální sítě spíše
podle vlastního citu. Zkreslující způsob kvantifikačního zpracovávání dat, který firmy
tak milují, tomuto faktu nikterak nenapomáhá.

Deset věcí, které změní marketing. Marketing & Media, prosinec 2010, roč. 11, číslo 52. ISSN 12129496.
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2.2.1 Problém měření efektivity komunikace na sociálních sítích
Podle

Tomáše

Jindříška,

Managing

Directora

komunikační

agentury

OgilvyInteractive, trpí český internetový trh nedostatkem strategií a metrik pro měření
úspěšnosti řešení v sociálních médiích a manažeři si přepočítávají fanoušky „jak slepice
v kurníku“, což mu vzhledem k tomu, že jich má většina značek u nás do deseti tisíc,
připadá směšné. Zvlášť také proto, že inkriminované firmy mají miliony klientů a
statisíce měsíčních návštěvníků webu. Jeho zkušenost s přístupem firem ke komunikaci
na Facebooku navíc vypovídá o tom, že metriky v českém interaktivním marketingu
jsou spíše světlou výjimkou. Podle něj přemýšlí o málokterém médiu marketéři tak
subjektivně, jako právě o Facebooku, ti, co jej využívají, ho glorifikují, ti, kteří ne,
zatracují. 30
Otázka měření sociálních sítí však není aktuální jen u nás. Se stejnými problémy
se potýkají také v zahraničí, kde se však vzhledem k většímu odstupu jsou schopni
podívat střízlivěji i na otázku návratnosti investic. Časopis Marketing Magazine uvádí,
že ve chvíli, kdy příval vzrušení kolem sociálních sítí opadnul, si značky začaly
uvědomovat, že musí přemýšlet opatrně o svých aktivitách a řešit otázku, zda je pro ně
tato platforma vhodná. 31 Během explozivního nárustu využívání interaktivních médií
na marketingovém trhu se nikdo nestihnul ohlédnout, co firmám reálně přináší. Jejich
očekávání proto nahradilo zklamání a mnoho z nich začalo být skeptických ohledně
toho, kdy – pokud vůbec – se jejich interaktivní snahy stanou výdělečnými. 32
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2.2.2 Strategie jako předpoklad úspěchu
Kritiku vůči tomuto poměrně lehkovážnému přístupu k sociálním sítím zveřejnil
u nás nedávno týdeník Marketing & Media, kdy upozorňuje na to, že zadavatelé i
komunikační agentury potřebují přijmout systematický přístup k testování a poznávání
nových kanálů a měli by se ponořit se pod titulní stránky a základní data a porozumět
tomu, co by pro ně mohla být každá nová platforma schopná udělat. 33
Sociální sítě vyplavily na povrch skutečnost, že spolupráce mezi agenturami a
zadavateli dlouhodobě trpí nedostatkem strategických řešení, které agentury svým
klientům (ne)přináší. Podle odborníků nedokážou agentury pomoci firmám vtáhnout
zákazníky do komunikace a budovat u nich loajalitu a důvěru. 34
Je však otázkou, zda stojí zodpovědnost za loajalitu zákazníků na straně agentur
nebo zadavatelů. Pokud totiž nevědí samotní zadavatelé kampaní, co platí na jejich
zákazníky, kdo tedy?

2.2.3 Marketingový výzkum aneb méně je někdy více
Tento problém podle mě úzce souvisí s tím, jak firmy nakládají s informacemi o
svých zákaznících. Dalo by se říci, že obecně vidí firmy kouzlo digitálních technologií
právě v tom, že jim poskytuje takřka bezedný pramen dat. Zdá se však, že tento pramen
situaci ještě více komplikuje, než že by ji usnadňoval.

Deset trendů, které nás potkají v médiích. Marketing & Media, březen 2011, roč. 12, číslo 11. ISSN
1212-9496.
33

34

HIPPERSON, Tim. The changing face of data insight – And its relationship to brand marketing
Database Marketing & Customer Strategy Management. Journal of Database Marketing & Customer
Strategy Management, září – prosinec 2010, roč. 17, číslo 3/4, s. XXX. ISSN 1741-2439

22
Ladislav Kopecký se v této souvislosti dotýká nutnosti dramatické změny
struktur marketingu právě pro jeho neschopnost poskytovat relevantní informace. Podle
něj se staly „dobrým bydlem, které produkuje stále větší množství nepotřebných
informací a jejich účelem není mnohdy nic jiného, než zajistit alibi pro případná mylná
rozhodnutí a závěry“. 35 A trefně parafrázuje firmy: „Vždyť přeci naše informace a
průzkumy to potvrdily!“ 36 To může vést až k takovému extrému, že nová média firmám
poskytují data, která jsou nakonec zpracována tak, aby potvrdila platnost hypotézy,
tedy, že daný marketingový krok byl správný. Bez ohledu na reálné obchodní výsledky
firmy. To by mimo jiné potvrzovalo, proč jsou na Facebooku přítomny hlavně firmy,
jejichž manažeři jsou sami nadšenými uživateli této sítě.
Tento naprosto nepragmatický přístup k práci s daty a existence těchto
„výzkumů pro výzkumy“ vede k jedinému - nepochopení potřeb zákazníka - které
důsledkem chybných marketingových postupů nemohou být naplněny. Bez ohledu na
to, jak podrobné je zadání komunikační agentuře. A proto by se firmy měly soustředit
na toho, kdo je živí a pro koho by tu měly být.

2.3 Zákazník? O tom už jsem někde slyšel
Výše uvedená zjištění znamenají, že v některých případech firmy nenavrhují
svoji komunikaci podle potřeb zákazníků, ale svých, a tím se jim spíše vzdalují, nežli
přibližují. Přitom interaktivní komunikace, kterou tak glorifikují, není o nikom jiném
než o spojení se spotřebitelem a reakci na jeho přání. Stejně jako v interaktivním
modelu komunikace je v hlavní roli příjemce, je i v interaktivní marketingové
komunikaci v hlavní roli zákazník.

35
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Zopakujme si nyní definici interaktivity, tentokrát však již aplikovanou na
marketingovou komunikaci: „Interaktivita v marketingovém kontextu je okamžitě
opětovaný proces, během kterého jsou potřeby a touhy zákazníka odhaleny, poznány,
naplněny, přizpůsobeny a uspokojeny nabízející firmou.“ 37 Interaktivní marketing je
tedy přístup, který využívá zákazníkova data, aby vytvářel individuální výměnu
orientovanou na efekt a změnu ve znalostech či chování nejméně jedné osoby. Médium,
které tuto výměnu zprostředkovává, umožňuje nastavit obousměrné komunikační
kanály spojující kupující s prodávajícími. 38
Interaktivní marketingová komunikace si tak pohrává s komunikačním modelem
tak, že respektuje obousměrnou komunikaci a individualitu sdělení. Je více než zřejmé,
že zákazník v této výměně hraje partnerskou roli. Jeho postavení v komunikačním
modelu přepokládá, že s ním bude veden dialog, který bude směřovat k úspěšnému
naplnění jeho potřeb.

2.4 Interaktivní model marketingové komunikace
Pojďme si nyní model interaktivní komunikace převést na marketing. Víme již,
že zákazník v něm hraje ústřední roli. Není to však jen komunikace firmy na jedné
straně a zákazníka na druhé, nýbrž oboustranný model komunikace a zároveň
synergický uzel vzájemně navázaných kontaktů o různé síle a intenzitě. To je potenciál
interaktivních médií pro marketing, ale zároveň také bohužel jeho Achillova pata.
Praktický marketing ještě úplně nepochopil, že pouhé vysílání sdělení není princip,
který může na tomto poli s úspěchem uplatňovat.
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2.4.1 Stále jedním směrem
Mark Hughes říká, že tradiční marketingový model vysílá každé své sdělení
lidem prostřednictvím jednostranného kanálu, čímž se obor marketingu od čtyřicátých
let dvacátého století prakticky nezměnil: „Zvykl si považovat jednostrannou komunikaci
za samozřejmost.“ 39 Současně kritizuje přístup marketingových pracovníků, kteří tento
model uznávají: „snaží se vysílat sdělení různým lidem, a jakmile jsou tato sdělení
doručena a spočítá se odvětvím uznávané měřítko „počet zásahů“ (gross rating points),
je hotovo.“ 40 To, myslím, celkem trefně vystihuje základní problém dnešních
marketérů. Chtějí být vyslyšeni, ačkoliv říkají to samé různým lidem. Tento postup však
v oblasti sociálních médií nemůže nikdy fungovat.

2.4.2 Zákazník rozhoduje
Kopecký uvádí, že díky internetu a digitálním technologiím jsou masová media
nahrazována medii mas, tedy medii, která jsou řízena spotřebitelem. Trh masových
medií se tak rozpouští do světa milionů komunikačních kanálů. Zdůrazňuje přitom
důležitou skutečnost, že v novém modelu prodeje budou zadavatelé zasahovat méně
spotřebitelů, ale u těch, které zasáhnou je mnohem vyšší pravděpodobnost, že budou
úspěšně. Přitom jistota, že se spotřebitel nevyhne naší reklamě, se na poli digitálních
médií ztrácí a úspěšný kontakt se spotřebitelem je podmíněn tím, že si to bude on sám
přát. 41

HUGHES, Mark. Buzzmarketing: přijměte lidi, aby o vás mluvili. 1. vyd. Praha: Management Press,
2006. ISBN 80-7261-153-4, s. 54
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Firmy si proto musí položit otázku, jakou roli budou v životě spotřebitele při
novém komunikačním modelu hrát. Nejenže si příjemce může zvolit, které sdělení
přijme a které nikoliv, ale může ho dále hodnotit v konfrontaci s dalšími účastníky
interaktivní komunikace. Firmy by se proto měly odklonit od kvantitativního šíření
sdělení k vysoce individualizované komunikaci odvislé nejen od cílové skupiny
zákazníků, ale i od jejich zpětné vazby. Komunikace se stane dialogem a každý
jednotlivý komunikační proces bude efektivní, pokud se firmy tomuto modelu
přizpůsobí.

2.4.3 Negativní zpětná vazba
I když jednosměrný model komunikace a další ustálené praktiky firem do jisté
míry stále fungují, je jen otázkou času, na jak dlouho. Zákazníci jsou totiž čím dál
vybíravější, přičemž konkurence firem se pomalu ale jistě přesouvá z tradičních médií
na ta sociální, kde soupeří o zákazníkovu přízeň se stejnou vervou. V záplavě mnoha
informací se stávají zákaznici k těmto obsahům čím dál více imunními, což je varianta,
která nastane teprve ve chvíli, kdy se k příjemci přes řadu dalších kanálů vůbec
dostanou. Navíc, a co je ještě více alarmující, firmy přestaly počítat s tím, že zákazník
s jejich sdělením nesouhlasí, což může v prostoru sociálních sítí znamenat i zkázu
firmy.
Jan Suda, Interaction Director agentury GroupM, naznačuje určitý trend
směřující k vybíravosti internetových spotřebitelů, když uvádí, že v roce 2010 se většina
českých uživatelů sociálních sítí přesunula „ze stadia sociální puberty do stadia ranné
dospělosti“. Prosté budování kontaktů podle něj nahradilo udržování a kategorizace této
sítě. Stejně tak opadlo prvotní nadšení a sdílení „všeho, co přišlo pod ruku“ a nahradila
jej selekce jak obsahů, který chceme sdílet, tak i příjemců, se kterými, se chceme o
obsah podělit. 42
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V horším případě mohou firmy ztratit své dosavadní postavení, a to v poměrně
krátkém čase. Sociální média nejsou jen o sdílení skvělých kampaní, ale také o
vyslyšení zákazníka, jehož názory se nemohou ani ignorovat ani jen tak zamést pod stůl.
Tanja Oblak s odkazem na Slevina zdůrazňuje, že „interkativní povaha internetu
přináší nové možnosti na spoluutváření a formování názorů“. 43 A Sarah Chung s Tinou
Hedges upozorňují na to, že „nová vlna sociálních médií je o tom dávat zákazníkovi
hlas a místo, kde může být vyslyšen“. 44
Uvažují firmy při svých aktivitách na internetu i o těchto hrozbách nebo je
přijímají jako nutné zlo, které jsou pro svou přítomnost na sociálních sítích ochotny
podstoupit? Na to nedokážeme s určitostí odpovědět. Pravdou však zůstává, že doma
nadvlády firem je definitivně minulostí. „Firmy v digitálním věku jednoduše ztrácí
kontrolu nad informační výměnou a formováním názorů, které vytvářejí jejich značku“
[…] „Mohou své příběhy šířit až na druhý konec světa, ale pokud nejsou v souladu
s příběhy jejich zákazníků, dříve či později se proti nim obrátí. Názory zákazníků a
jejich projevy na internetu tak mohou značky stejně tak utvářet jako je zničit, a to během
mrknutí oka.“ 45

2.5 Interaktivní = radikální?
Co tedy firmy brzdí nejvíce v rozvíjení jejich interaktivity? Ve stručnosti
bychom to mohli shrnout do několika hesel: neochota provést radikální změny,
neschopnost odhlédnout od sebe a zaměřit se na zákazníka a opomíjení důležitosti
základního principů interaktivity - mezilidské konverzace.
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2.5.1 Facebook není televize
Stejně jako jsme se zastavili u kapitoly o komunikačním modelu interaktivity,
měly by se i firmy zastavit a zamyslet nad tím, zda je jejich marketingový model a
komunikace na sociálních médiích skutečně interaktivní nebo zda pouze vysílají své
sdělení do vzduchoprázdna doufajíce, že si najde své příjemce.
Týdeník Marketing & Media uveřejnil článek, který pojednává mimo jiné o roli
Facebooku v komunikačním mixu firem. Podle něj se z pohledu toho kterého marketéra
různí: „Jedni v něm vidí zhmotnění ideálu obousměrné komunikace, díky kterému
můžou konečně udržovat vpravdě interaktivní vztah s komunitou svých zákazníků, pro
jiné je to jen další inzertní médium.“ 46

2.5.2 Kvantita není kvalita
Pokud však sociální média budeme považovat za inzertní médium a očekávat od
nich jasný dopad, jako je tomu u tradičních médií, nikdy se nezbavíme ani takového
přístupu v oblasti výzkumů mezi zákazníky. Kvantifikace dat přitom ochuzuje firmy o
mnohdy nejzajímavější vhled do potřeb zákazníků a obliba statistických metod na
principu sociodemografie těžko může najít v tomto prostředí své místo. Typickým
zadáním komunikačního briefu pro agenturu pak může být například: žena, 25 – 35 let,
z větších měst, svobodná, aktivní, ráda sportuje, na internetu nejčastěji hledá informace
o zdravé výživě a fitness, využívá sociální síť Facebook. Víme však, co tato žena dělá,
když přijde domů z práce, jak se věnuje svým dětem, kam se chodí bavit o víkendu nebo
co probírá nejčastěji se svými kamarádkami? Na toto téma naráží také Nicholas
Negroponte ve své knize Digitální svět: „V postinformačním věku se publikum často
skládá jen z jedné osoby. Často se má za to, že personalizace je zúžení cílové skupiny
dotažené do konce – stale ji zmenšujete a zmenšujete, až skončíte u jediného člověka.“
[...]“V digitálním světě platí, že já jsem já, ne položka ve statistice.“[...] „Uvažovat o
postinformačním věku v demografických pojmech je totéž, jako omezovat personalizaci
na výběr hamburgeru v řetězci Burger King.“ 47
O digitálu něco víme, ale neumíme ho efektivně využít. Marketing & Media, únor 2011, roč. 12, číslo
9. ISSN 1212-9496.
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Těžko proto můžeme hovořit o novém marketingovém modelu, když firmy
nepřijaly fakt, že kvantita není kvalita a že nemohou uplatňovat svůj dosavadní přístup
jednosměrné komunikace v médiu, kde kanály organicky vznikají a zanikají v průběhu
milisekund.

2.5.3 Já, já, jenom já
Přechod od jednosměrné k obousměrné komunikaci navíc není jen o uchopení
komunikačního kanálu, ale o renesanci celkového přístupu. Dokud firmy nepochopí, že
interaktivita se netýká pouze jich, ale především zákazníků, budou neustále narážet.
Dokud vnímají spotřebitele jen jako tupé příjemce svých sdělení, nemohou a nebudou
z jejich strany plně přijati. Vedle komplikací v práci s daty na úkor smyslu pro efekt a
selského rozumu vidím potíž i v zahleděnosti značek do sebe samých a neschopnost
uvědomit si, že vstup na pole digitální interaktivní komunikace vyžaduje značné úsilí,
neustálou péči a připravenost na zpětnou vazbu.
Poněkud směšně působí také debaty týkající se vstupu firem na sociální sítě.
V konzumní společnosti jsou značky naprostou součástí běžné konverzace každého
z nás. Vznikem sociálních médií se jen přesunuly z našich domovů, kaváren a kanceláří
do firmami ostře sledovaného kyberprostoru. Ať si tedy firmy svoji komunikaci na
sociálních sítích řídí, či nikoliv, ať se na sociálních sítích objevovat chtějí, či nechtějí,
jsou tam. Firmy nejsou součástí našich konverzací o nic více než dříve, ale
pravděpodobně si to myslí. A záleží na nich, zda as touto příležitostí chtějí nějak
pracovat nebo jen pasivně čekat na zázraky.
Bohužel praxe bývá i taková, že firmy zajímá více přítomnost jich samotných
nežli přítomnost jejich zákazníků, což je smutné. Jurgen Stephan v souvislosti s tím
poukazuje na úkaz, který nazývá “if you build it they will come syndrome” 48. A má za
to, že řada organizací považuje zřízení svého profilu na sociální síti Facebook nebo na
Twitteru za splněnou práci. A to není mnoho.

48
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2.5.4 Proč nás nemáte rádi?
Bohužel ne všem se musí tento pohled líbit, zvláště ve chvíli, kdy se začne
snášet na firmu ze strany zákazníků kritika. Podle Jaroslava Círa, ředitele agentury
Perfect Crowd, je potřeba se při vstupu značky na Facebook smířit s tím, že ne všichni
budou o jejích produktech psát pouze pozitivně. A pro údernost svého výroku dodává:
"Uvědomte si, že na síti je dnes 2 807 360 Čechů." 49
Zvlášť citlivého tématu negativní zpětné vazby se přitom firmy skoro až štítí. To
se dá do jisté míry omluvit tím, že jejich podstatou je orientace na úspěch a růst a to
příliš nekoresponduje s faktem, že jejich výrobek nebo služba nejsou dokonalé. Tento
umělý a ničemu neprospívající egoismus pak může mít za následek další zkreslování dat
při obhajování kampaní jak uvnitř firmy, tak i ze strany agentur vůči svým klientům,
které pochopitelně nechtějí ztratit. Společný zájem, tedy přinášet zákazníkům nejlepší
řešení, a tím si zajišťovat jejich loajalitu a budoucí prosperitu firmy, se v tomto
multimediálním šílenství jaksi vytrácí. Ve chvíli, kdy bude negativní odezva zákazníků
patrnější a bude reálně ohrožovat pověst firmy, beztak již zodpovědný pracovník
pravděpodobně nebude ve své funkci nebo dokonce ani ve firmě, tak že p ro č si s tím
lámat hlavu.
Myslím, že zákazníci si své silné postavení ještě zcela neuvědomují a
nevyužívají jej naplno tak, aby firmy donutili se zamýšlet. To je však jen otázkou času.
Prozatím kampaně na Facebooku zajímají spíše firmy samotné, ostatní odborníky
v oboru a konkurenci. A dokud nevyhlédnou ze svého „já-jsem-nejlepší-marketér“
vakua, nemají šanci si uvědomit, že přítomnost sociálních sítí pro ně může znamenat
více než skvělé příležitosti velké hrozby. Firmy se ocitly nahé v mediálním prostoru,
kde si každý může svobodně vyjádřit svůj názor a ještě ho jednoduše sdělit všem svým
kamarádům. A pokud je něčí zkušenost s firmou negativní – což není neobvyklý případ
– řeknou to. Kdy marketéři pochopí, že jejich značku nebudují jejich kampaně, ale
jejich produkty, služby, zaměstnanci a firemní hodnoty, které zastupují? A že zatímco
byli až do nynějška zvyklí vyprávět nereálné příběhy o nejlepším produktu na světě,
musí nyní své strategie přehodnotit, protože zákazníci si to mezi sebou jednoduše
řeknou?
49
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Vstup firem na sociální média charakterizoval a do jisté míry stále charakterizuje
vstup do neznáma. Teď, když už tam jsou, za to musí přijmout plnou zodpovědnost.

2.5.5 My jsme tady. A vy?
Zatímco se jedny firmy perou s tím, jak ustát svoji komunikaci v interaktivním
prostředí, stále existuje spousta velkých firem, které tvrdí, že dokud nebudou muset,
nebudou v sociálních sítích aktivní. 50 To se může zdát jako poměrně rozumný přístup,
zvláště v době, kdy nikdo přesně neví, kam tento trend vůbec směřuje. Koneckonců,
kdo nic nedělá, nic nezkazí. Otázkou však zůstává, zda dokážou tyto firmy odhadnout,
kdy bude ta správná doba začít se svými zákazníky na těchto sítích komunikovat. Ve
chvíli, kdy se zvedne vlna negativních ohlasů na jejich nový výrobek, když někdo
prostřednictví sociální sítě zveřejní nepřípustné jednání reklamačního oddělení nebo až
vznikne samovolně skupina „nesnáším značku XY“? Předpokládám, že na budování
komunikační infrastruktury pro možnou reakci prostřednictvím stejného média bude již
pozdě. Sociální sítě jsou zde a zákazníkův hlas nabývá na síle, a to nebývalou rychlostí.
Ať se to firmám líbí nebo ne.

Deset věcí, které změní marketing. Marketing & Media, prosinec 2010, roč. 11, číslo 52. ISSN 12129496.
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2.6 Radikalizace nebo samozřejmost?
Myslím si, že celý ten rozruch – buzz, chtete-li - kolem sociálních sítí a
interaktivního marketingu, který se víří mezi marketingovými odborníky, opomíjí
základní pilíř marketingové komunikace, kterým je zákazník. Všechny konference,
publikace, články, kampaně, nové a novější nástroje digitální komunikace se soustředí
na její nové formy, zatímco její smysl přehlížejí. Je pravda, že rozvoj nových médií
postavil marketing před zcela neprobádané mediální formáty. Avšak není pravdou, že
centrem marketingu vždycky byl a měl by být zákazník? Mám za to, že v modelu
jednosměrné komunikace si firmy zvykly poslouchat více sebe než zákazníka a nic na
tom nemění ani nástup sociálních médií, mnohdy vnímaný spíše jako módní vlna než
nový princip komunikace se spotřebiteli. Firmy, které z tohoto snu včas nevystřízliví,
mohou v budoucnu pocítit hořké zklamání. Zvláště v této době by totiž měla jejich
pozornost směřovat právě na jejich zákazníka.
Kopecký se odvolává na stoupence tzv. radikálního marketingu, jehož smyslem
není nic jiného, než vrátit marketing zpět ke své původní úloze, postavit do centra své
činnosti spotřebitele a být s ním v bezprostředním kontaktu. Vybudovat marketing,
který „vypadne z kanceláří“, postaví se čelem ke spotřebiteli a použije občas selský
rozum (common sense). Zároveň nabádá firmy, aby zredukovaly opulentní struktury a
výdaje, které zdražují konečný produkt či službu a aby používaly průzkum trhu
obezřetně jako doplněk a ne substituci pochopení spotřebitele. Aby se odklonily od
robustních reklamních rozpočtů a celoplošných akcí k cílené komunikaci a dialogu. Na
závěr k těmto tezím dodává: „Jak je vidět nejde ani o tak radikální pojetí pokud si
vzpomeneme komu má marketing sloužit.“ 51

Proměny světa marketingových komunikací. Top Marketing, říjen 2004, roč. 1, číslo 4. ISSN 12148385.
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3 Role příběhu v interaktivní marketingové komunikaci
Všechny aspekty, které jsme v předchozí kapitole zmínili, jsou základním
předpokladem pro úspěch firem na poli interaktivní komunikace. Chceme-li se přiblížit
zákazníkovi, musíme ho sobě pustit, dát mu hlas a možnost podílet se na utváření naší
značky. To předpokládá v pravdě obousměrný model komunikace, kde má zákazník své
podstatné místo a je vyslyšen, ať už jsou jeho reakce jakékoliv. Také naše reakce by
měly směřovat k tomu, aby uspokojily zákazníkovy potřeby. Toto všechno bude mít za
následek, že v nás zákazník bude mít důvěru, které si může cenit. Pak bude ochoten o
nás hovořit dál se svými blízkými a pomáhat šířit naše dobré jméno a povědomí o
značce - zadarmo. Není to ale vše. Pokud chceme, aby naše značka byla skutečně
předmětem hovorů, musíme jí dát příběh. Takový příběh, který si s radostí budou
zákazníci vyprávět.

3.1 Příběh a interaktivní marketingová komunikace
Kvalitní příběh značky dokáže zázraky. Příběhy v marketingové komunikaci
jsou přitom analogií k interaktivní komunikaci, které jsme se věnovali na předchozích
stránkách. Pokud bych měla charakteristiky interaktivní komunikace převést na teorii
příběhů značek, může jejich shrnutí vypadat následovně:

33

3.1.1 Emoce
Emoce. Nic nevyvolává větší emoce než krásný příběh. V marketingu se přitom
o významu emocí hovoří již dlouho. Emoce a prožitek jsou to, co vytváří vztah ke
značce. Podle Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše jsou emoce „hlavním motorem úspěchu
značky a reklamy“. 52 To prokázal i průzkum realizovaný v roce 2006 výzkumnou
agenturou Millward Brown. Podle něj hrají emoce klíčovou roli při zapamatovatelnosti
značky i reklamního sdělení, protože vyvolávají větší zapojení, pozornost a
angažovanost spotřebitele, a lépe proto utkví v paměti. 53 Cordiner k tomuto píše:
„Vyprávění příběhů, včetně těch komerčních, je zcela emoční záležitosti – nikoliv
intelektuální. V životě něco nejprve cítíme a až potom o tom uvažujeme; v příbězích
můžeme obojí činit současně. Příběhy spojují to, co život rozděluje.“ 54

3.1.2 Silná vazba
Silná vazba vypravěče s posluchačem, která při předávání dobrého příběhu
jednoznačně vzniká, je dalším základním atributem interaktivity. Je to zapálení pro věc,
identifikace, ztotožnění se s hrdinou příběhu a hodnotami, které příběh nese. Pokud
téma není zákazníkovi blízké, nepodělí se o něj. Důležitý je soulad hodnot. Mark
Hughes to definuje takto: „Pokud jde o marketing a péči o značku, není důležité,
kolikrát se spotřebitel se značkou setká, ale kolikrát s ní skutečně naváže kontakt.“55
Firmy by se měly snažit dostat se blíž ke svým zákazníkům, než se k nim dostane někdo
jiný.
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3.1.3 Zapojení
Bez zapojení posluchače do děje by nemělo smysl žádný příběh vyprávět.
V marketingu to znamená vtažení zákazníka do příběhu firmy. Pro skutečnou interakci
proto musí firmy splnit důležitou podmínku. Vzdát se části své autonomie ve prospěch
příjemce a poskytnout příběh, který si mezi sebou budou zákazníci předávat i s rizikem
toho, že ho přemění v něco docela jiného. Mark Hughes říká, že jediným cílem
buzzmarketingu je udělat z vaší značky jejich značku 56 a Tim Hipperson zase uvádí, že
úspěšnými značkami se stanou ty, které vtáhnou zákazníka, aby získal výhodu být částí
jejího obsahu a komunity. 57 Firmy by si měly uvědomit, že značka není majetek firmy,
ale soubor významů, který leží v srdcích spotřebitelů, nikoliv hlavách marketérů.

3.1.4 Pravdivost
Pravdivost. V příbězích by se nemělo lhát. Ani v nich pro lež není prostor. Vše
musí dávat posluchači smysl. Proč postavy v určitých situacích reagují, tak jak reagují,
proč činí, to co činí. Upřímnost posléze přechází v důvěru, pochopení, souznění a tedy i
loajalitu. Na poli odborné literatury se dokonce objevuje termín, který nese název „true
marketing“ 58. Je čas na dlouhozraký přístup k marketingu, p ři k teré by se firmy měly
chovat čestně a transparentně.
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3.1.5 Kvalita
Kvalita. Lidé si nevyprávějí s nadšením o průměrných věcech, ale buď o těch,
které je nadchnou nebo o těch, které je rozčílí. Takže pokud chtějí firmy svůj příběh
vypustit do světa, měly by se ujistit, že nenabízejí jen pozlátko. “Stálý dohled nad
kvalitou produktu je nezbytnou součástí buzzmarketingu. Je jeho podstatou.“ 59
Splňuje-li značka všechny tyto předpoklady, je na nejlepší cestě získat výhodu
těžko neotřesitelného postavení u zákazníka. Přitom dobrý příběh nic nestojí. Náklady
na reklamu se pak rapidně snižují s tím, jak se příběh samovolně šíří mezi lidmi. Firmy,
zkuste „představit vaše sdělení tak zajímavým, zábavným, fascinujícím a podnětným
způsobem […] že lidé sami o něm budou chtít povídat dalším – a budou tak marketing
dělat za vás.“ 60

3.2 Archetyp příběhu jako nástroj komunikace značek
Jak jsme již uvedli, příběh je esencí interaktivity. Dává hlavní náplň
komunikačnímu aktu a je pohonem pro další šíření sdělení. Proč by si značky měly
uvědomit jeho sílu? Odpověď je snadná. Protože je bytostným prvkem lidské kultury.
Příběhy od pradávna přitahují pozornost, protože umožňují lidem předávat si informace,
které jim dávají odpovědi na jejich otázky, ať vědomě či nevědomě. Příběhy dávají
lidem vnitřní uspokojení a odpověď na to, proč existují, stejně jako proč existují značky,
které je obklopují. Pokud kupujeme nějakou značku, je to proto, že je v souladu
s hodnotami, které v životě uznáváme. Pokud se má sdělení firmy šířit, musí přeměnit
své hodnoty v příběh, který její zákazníci budou chtít přenášet dál.
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3.2.1 Vyprávění jako forma předávání kultury
Podle autorů knihy Storytelling: Branding in Practice je předávání příběhů velmi
hluboce spjato s přirozenou postatou lidství. Je součástí každého společenství a již
prehistorické kultury považovaly příběhy za prostředek k předávání vědomostí a
zkušeností mezi generacemi a za způsob identifikace s kmenem, kterému příslušely.
Sdílením příběhů totiž určujeme, kdo jsme a za čím si stojíme. Dávají nám odpovědi na
naše otázky, pomáhají nám orientovat se v životě. Autoři se odkazují na proslulého
spisovatele a filmového scénáristu a režiséra Paula Austera, který jednou řekl, že
vyprávění příběhů je jediná cesta, jak můžeme dát význam našemu životu a smysl světu,
ve kterém žijeme. Potřebujeme je k tomu, abychom pochopili sami sebe a mohli o sobě
dávat vědět, kdo jsme. V neposlední řadě jsme schopni sdílením svých zkušeností lépe
porozumět konfliktům našeho každodenního života a najít vysvětlení pro to, kam
patříme. 61 Tuto tezi potvrzuje i Richard Cordiner, který říká, že příběhy nás učí
poznávat, co to znamená být lidská bytost: „Stories are the oldest form of
communication we have. They're practically hardwired into our DNA. They are the
vehicles through which we search for an answer to the biggest question facing us all:
Who am I and how should I live my life?” 62 Odkazuje se přitom na Aristotelovu Etiku
Nikomachovu.

3.2.2 Význam příběhů v soudobé společnosti
Příběhy tedy doprovází člověka již od počátku jeho vývoje. Je proto přirozeným
projevem, že současná západní tržní ekonomika, která je, stejně jako kultovní příběhy
našich předků, řízena naší potřebou „žít život správně“, potřebuje svoje příběhy.
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Náš nákupní seznam se stal prostředkem volby. A silné značky stávají důležitým
nástrojem pro komunikaci našich přesvědčení. Každý z nás se v životě zaměstnává
základní otázkou, v co věřit. A jednou z možných cest, jak na ni odpovědět, je obklopit
se symboly vyjadřujícími naše hodnoty a životní styl včetně produktů a značek, tedy
tím, jak žijeme, trávíme volný čas nebo cestujeme. Toto jsou naše rozhodnutí, která o
nás prohlašují, kdo jsme. 63
Dnešní futurologové naznačují trend, kterým se ubírají naše nákupní návyky.
Stáváme se čím dál méně materialističtí a více ovlivnitelní svými emocemi. To
odpovídá Maslowově pyramidě hodnot. V západním světě jsou všechny naše tělesné
potřeby naplněny a více se tedy zaměřujeme na realizaci svého potenciálu. 64 „Jde
vlastně o materialistický přebytek. Jsme opakovaně zahlcování volbami a firmy přitom
stále dokola vyrábí produkty a nabízejí služby, které jsou v podstatě stejné.
Nepochopily, že už nechceme více produktů, ale náš zájem se obrací na produkty, které
nám nabízí neobvyklý zážitek, produkty, které útočí na naše sny a emoce a dávají
význam naší potřebě žít „správný život“. 65 Mytologii a náboženskou víru, která dávala
našemu životu smysl a řád nahrazuje v současnosti víra v konzumní svět, kterého jsme
součástí. „In Brand Story, the controlling idea is that if you look hard enough, you can
find God in anything - even advertising. This idea came from an insight I had about how
materialism has led us away from faith, and yet we're still essentially looking for the
same thing: A sense of meaning.” 66
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Tyto názory nejsou jen zvoláváním do tmy, ale realitou, která vytváří rozdíl mezi
vedoucími značkami a druhou ligou. Budování značky postavené na silném příběhu a
emocích významně koresponduje s naší bytostní potřebou hledat odpovědi na otázky,
kým jsme a jaký má náš život smysl. Cordiner potvrzuje, že příběhy pomáhají
překlenout řadu nevýhod klasického budování značky. Jako úspěšné příklady uvádí
Apple, Nike, Disney, McDonald's a Coca-Colu, jejichž příběhy jsou založeny na
stěžejních lidských hodnotách: kreativitě, hrdinství, rodině, štěstí a jednotě. „Hluboce se
nás dotýkají, protože nám říkají důležitou věc - co pro nás znamená žít.“ 67
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4 Příběh značky Ryor a její přístup k interaktivní
marketingové komunikaci
„Myšlenka firemního příběhu je jeho morálním aspektem. Firma jím vyjadřuje
svůj smysl pro to, co je dobré a co špatné.“ 68

4.1 Příběh Ryoru, příběh Evy Štěpánkové
Začněme tuto kapitolu představením příběhu značky Ryor. V další části se
pokusím rozebrat jeho interaktivní podstatu.
Firma Ryor je česká značka, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a
prodej přírodní bylinné kosmetiky. Letos slaví 20 let od svého založení. V jejích
začátcích činil obrat firmy 790 tisíc korun. V roce 2008 to bylo 100 milionů. Kromě
České republiky firma působí také v zahraničí. Její výrobky si našly své zákazníky v
dalších 16 zemích světa včetně Spojených států amerických, Německa, Finska, Norska
nebo Austrálie. Za tímto úspěchem stojí jediná žena, Ing. Eva Štěpánková, držitelka
ocenění Podnikatel roku a jedna z pěti nejmocnějších žen českého byznysu, která letos
oslaví své šestašedesáté narozeniny. Přezdívá se jí česká Estée Lauder.
Eva Štěpánková vystupuje a chová se jako obyčejná žena, jak v práci, tak v
soukromí. Na ulici byste do ní neřekli, že řídí filmu takové velikosti. Na internetu o ní
její dcera píše, že je energická, zodpovědná, pohostinná a ráda a dobře vaří. Přesto, že
působí nenápadně, dokázala ve svém životě neobyčejné věci. Prakticky od nuly
vybudovala vlastní firmu, pro kterou od jejího vzniku vyvinula desítky krémů. Některé
z nich mají natolik unikátní recepturu, že nemají na českém trhu konkurenci. Jak je to
možné? Paní Štěpánková dělá svoji práci srdcem. Věnuje se tomu, čemu rozumí a co ji
baví. Je pokorná, vnímavá a sebekritická. Pečlivě naslouchá svým zákazníkům,
zaměstnancům, i své dceři Janě, která se také podílí na chodu firmy. Její životní příběh
je toho dokladem a díky svému poctivému a otevřenému přístupu si získala řadu
obdivovatelek. Nejen z řad svých zákaznic.
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Přitom ke kosmetice jí dovedla pouhá náhoda. Možná to ale byla souhra osudu,
která zapříčinila, že během studia na gymnáziu potkala chlapce, který byl bláznivým
nadšencem do chemie. V touze strávit se svojí láskou další roky života následovaly její
kroky na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ačkoliv štěstí této lásce
nakonec nedopřálo, láska k chemii jí zůstala doteď.
Po sedmnácti letech v Ústavu lékařské kosmetiky a dvou neúspěšných
manželstvích se Evě narodila dcera Jana. V té době jí bylo čtyřicet tři let a na dítě už
v té době ani nepomýšlela. Navíc se psal rok 1988 a Evu čekaly velké příležitosti.
Nechtěla se však o ně nechat kvůli milovanému dítěti připravit, a tak přistoupila na
pracovní nabídku Státního statku v Jenči u Prahy a pustila do vývoje kosmetiky
založené na přírodních extraktech.
Sama se svou dcerkou v náručí přitom sháněla pro výrobu suroviny i stroje a s
laborantkou pak doma výrobek samy vyvíjely. Bylo to náročné období. O to větší radost
se dostavila, když se v roce 1990 Eva dočkala prvního výsledku. Na pulty se dostal
výživný krém značky Kora. A nejen to. Stát ocenil statek za toto přičinění jedním
milionem devizových korun. Úsilí se vyplatilo.
Jenže situace se brzy začala komplikovat. V rámci restitučních řízení byl celý
objekt podniku vrácen původním majitelům a Eviny vize se v tu chvíli rozplynulys
ztracena.
Eva pociťovala nepopsatelné zklamání. Její dvouleté úsilí a oběti, které ji stálo,
nemělo najednou žádný význam. Neměla na čem stavět.
Rozhodla se proto, že své nápady už nikdy nebude prodávat pro někoho jiného.
Rozhodla se, že založí vlastní firmu.

41
Příběh paní Štěpánkové je opravdu stěžejním atributem značky. To připouští i
samy zákaznice. V rámci průzkumu, který pro značku v lednu 2009 vypracovala Česká
marketingová společnost (viz Příloha č. 1: ČMS Brand image 2009a), si zákaznice
značky spojují firmu právě s paní Štěpánkovou: „Pro značku Ryor je důležitý příběh
majitelky a její dohled na vývoj a výrobu“; „Osobnost majitelky je pro Čechy důležitá,
dělá pro obraz Ryoru hodně tím, jak je semknutá s firmou, prý je u vývoje a výroby
každého produktu“.
Pro ověření toho, zda platí vazba na příběh paní Štěpánkové i u typické
internetové populace, provedla jsem vlastní online výzkum na cílové skupině dívek
internetových uživatelek ve věku 20-29 let z větších měst. Průzkum probíhal na online
serveru Vyplňto.cz mezi 16. a 27. dubnem 2011 a zúčastnilo se ho 147 respondentek.
Pomocí statistické metody analýzy kontingenčních tabulek za laskavého přispění doc.
Ing. Rudolfa Zeipelta, CSc., pedagoga Katedry statistiky na České zemědělské
univerzitě v Praze, bylo následně zjištěno, že respondentky, které znají Evu
Štěpánkovou a její roli ve firmě současně používají pravidelně některý kosmetický
výrobek značky Ryor (viz Příloha č. 2: Korelace otázek ve statistickém programu
SPSS).

4.2 Příběh značky Ryor a interaktivní komunikace
Příběh značky Ryor má všechny předpoklady interaktivního marketingu, které
jsme probrali v předchozí kapitole. Má emoce, silnou vazbu na zákazníka, jeho
zapojení, pravdivost i kvalitu. Pojďme se na tyto jednotlivé složky podívat podrobněji.
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4.2.1 Emoce
Příběh Ryoru je bezesporu velice jímavý a emotivní a zvláště pro cílovou
skupinu respondentek má velký význam. O čem ve skutečnosti vypovídá? O ničem víc
ani míň, než o silné ženě, která se nebála riskovat budoucnost sebe i své dcery a láskou
ke své práci dosáhla životního snu mnoha jiných žen. Příběh značky Ryor je o odvaze,
víře a odhodlání, které dokážou pouhý sen proměnit ve skutečnost. To je citové pouto,
které zákaznice váže ke značce. To připouští i paní Zatloukalová, prodavačka na
podnikové prodejně Ryor v Praze na Národní třídě: „Všechny naše zákaznice paní
inženýrku znají. Zejména ženy středního a staršího věku jí nesmírně obdivují a fandí
ji.“ 69

4.2.2 Silná vazba
Úspěch příběhu by nebyl možný, pokud by firma neustále nedokazovala, jak jí
na jejích zákaznících záleží a nebyla jim nablízku. Navíc hodnoty firmy jsou v souladu
s hodnotami spotřebitelek.
Blízkost zákazníků Ryoru ke značce a jejímu příběhu je přímo úměrný blízkosti
zákazníků k Evě Štěpánkové. Ta nepatří zrovna k těm vedoucím, kteří trůní ve své
kanceláři a setkávají se jen s dalšími vedoucími, se kterými vyjednávají smlouvy a
dohody o spolupráci. Eva chodí často mezi své zákazníky a věnuje jim značnou
pozornost. Ve své podnikové prodejně v Praze pořádá pravidelné kosmetické poradny,
kde s ní mohou zájemci konzultovat kosmetické problémy nebo se jen dozvědět více o
výrobcích či se s ní jen osobně setkat a popovídat si o kosmetice. Ona sama to přitom
považuje za neocenitelnou inspiraci, která ji pomáhá vyvíjet nové a stále lepší produkty:
„Já tuto činnost a přímý kontakt se zákazníkem mám moc ráda a považuji ho za
nezbytný. Dozvídám se přitom, co je pro zákazníka důležité. Jde o zpětnou vazbu, která
nám přináší reakci od našich spotřebitelů. Ta nám dává možnost a příležitost uspokojit
jeho potřeby co nejlépe.“ 70
69

Hloukový výzkum ve značkové prodejně Ryor, 27.4.2011
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WWW.Ryor.cz. Náš záměr. [cit. 2011-04-25] Přístupný z <http://www.ryor.cz/cz/o-nas/nas-zamer/>.
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Značka Ryor zkrátka umí být blízko svým zákazníkům a nepoužívá k tomu
žádných zvlášť sofistikovaných metod. Místo analýzy tabulek a nákladných výzkumů
chodí mezi zákazníky. Zdá se vám to radikální nebo jen rozumné a logické?
Tohoto přístupu si zákazníci cení a blízkost značky pociťují. Tím dochází ke
snazší identifikaci s příběhem, který si mohou posléze zákaznice vzít za svůj. „Ve
velkých příbězích se jeho posluchači připojují k hlavnímu hrdinovi na jeho cestě.“

71

Podle autorů knížky Storytelling je hrdina kostrou celého příběhu a rozlišují dvanáct
typů hrdinů, z nichž naše hrdinka odpovídá nejlépe typu „Kouzelník“. Tento typ hrdiny
se vyznačuje tím, že je plný nápadů a překvapení, jeho cílem je proměnit sny ve
skutečnost a ukázat, že nic není nemožné. 72

4.2.3 Zapojení
Jak zapojuje Ryor své zákazníky do příběhu? Nechává je ho jednoduše
spoluutvářet. Kromě toho, že se zákazníci nepřímo podílí i na vývoji nových produktů
je samozřejmostí také dialog a zpětná vazba. Svědčí o tom nejen poradny a nově
spuštěný blog „Můj Ryor“, ale také velmi živé diskuse na sociální síti Facebook, kde má
Ryor v současné době 4.289 fanoušků, čímž předčí i některé zavedené světové značky
kosmetiky.

71

GLASSNER, Andrew. Interactive storytelling. Natick, Mass : A.K. Peters, 2004. Elektronická kniha
ISBN 1-56881-221-3, s. 81

72

FOG, K., BUDTZ, C., YAKABOYLU, B. Storytelling: branding in practice. 1. vyd. Berlin: Springer,
2005. ISBN 3-540-23501-9, s. 90-91
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Ryor však jde ještě dál. V březnu loňského roku rozjel kampaň s názvem „Můj
Ryor“, jejímž cílem bylo společně se zákaznicemi navrhnout nový design obalů.
Prostřednictvím mikrostránky www.mujryor.cz, která v květnu letošního roku volně
přešla v poradenský blog, mohly zákaznice hlasovat z pěti navržených designů ten,
který se jim líbil nejvíce (viz Příloha č. 3: Grafické návrhy obalů Ryor) Firma stránku
využila i pro další interaktivní komunikaci se zákazníky a v průběhu následujících
měsíců se jich postupně ptala například na návrhy oslav 20letého výročí, na to, zda mají
zákaznice raději výrobky v dávkovačích či flakonech a dokonce také na to, jaký nový
slogan by zvolili pro firmy Ryor.

4.2.3.1 Zapojení zákaznic do příběhu značky Ryor: Obaly
Výrobky s novými obaly se objevily na trhu na přelomu letošního března a
dubna. Z hlediska prodejů nelze bohužel zatím kampaň zhodnotit. První reakce zákaznic
jsou však podle paní Zatloukalové z pražské prodejny pozitivní.

4.2.3.2 Zapojení zákaznic do příběhu značky Ryor: Slogan
V rámci relaunche Ryor vytvořil nový slogan „Péče s dotekem přírody“, který
v nepatrných

obměnách

spontánně

bez

nápovědy

zvolilo

na

mikrostránce

www.mujryor.cz 33 % respondentek z celkového počtu 630 hlasujících (viz Příloha č.
4: Graf podílu hlasujících: Nový slogan).
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4.2.3.3 Zapojení zákaznic do příběhu značky Ryor: Vizuál
Kromě online aktivit firma Ryor uspořádala také kreativní soutěž o nejlepší
návrh plakátu a s výherkyní z řad zákaznic potom proběhlo focení, které dalo vzniknout
vizuálu propagujícím přípravky na vypnutí pleti (viz Obr. č. 5: Výherní vizuál, Ryor)

Obr č. 5: Výherní vizuál, Ryor

Ryor opravdu není jen firemní značka. Je to vpravdě značka svých zákazníků.

4.2.4 Pravdivost
Značka Ryor nic neskrývá a je pravdou, že marketingové aktivity firmy neběží
podle hodinek jako u mnohamilionových kampaní konkurenčních značek. Právě
relaunchovací kampaň „Můj Ryor“ se posunula o čtyři měsíce kvůli chybné volbě
dodavatelů a nedostatečně důslednému project managementu. Navíc redesignem zatím
prošlo jen pět řad z celkových 27. Je to ale nezbytné, pokud mají zákazníci svoji značku
rádi? Nemůžou tyto „nedostatky“ nakonec způsobit efekt „milé nedokonalosti“?
Cílová skupina uživatelek značky Ryor, se kterými proběhla v říjnu roku 2008
focus group, pořádaná agenturou JWT, potvrdila velký příklon k pravdivosti a
opravdovosti marketingové komunikace firem. Respondentky se shodly na tom, že od
reklamy očekávají pravdivost a příběh, který zobrazuje, by podle nich měl být skutečný
(viz Příloha č. 5: JWT Talk 2008). To, že je pro zákaznice důležitý atribut uvěřitelnost
prokázal i průzkum ČMS, ve kterém respondentky definovaly image značky jako
přírodní, přirozenou, spolehlivou a důvěryhodnou (viz Příloha č. 6: ČMS Brand image
2009b).
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4.2.5 Kvalita
Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, kvalita je nepostradatelnou součástí
interaktivního a příběhového marketingu. Bez kvalitního produktu či služby se nemá
smysl o nic podobného pokoušet. Ryor v tomto ohledu nemusí mít obavy. Nabízí velice
kvalitní a poctivé výrobky za příznivou cenu, navíc s poradenstvím v ceně. Firma má i
vlastní úpravnu vody, protože kvalita vody hraje ve výrobě zásadní úlohu. Suroviny jim
dodávají přední zahraniční a čeští dodavatelé a firma tak využívá například účinků
kaviárů, mořských řas nebo amarantového oleje. V jejích výrobcích je vysoký podíl
těchto přírodních složek.

Řekli jsme si, že značka, která má kvalitní příběh, kvalitní produkt a je svoji
povahou interaktivní, může fungovat na principu buzzmarketingu, modelu, kdy za firmu
značku propagují její zákazníci. Myslím, že mohu zodpovědně zhodnotit, že ačkoliv její
zákaznice nejsou zdaleka jenom z řad internetová populace a ti, jež využívají sociální
média (viz Příloha č. 7: Uživatelé produktů značky Ryor dle socioekonomické
struktury, MML 2010), je značka Ryor skutečně interaktivní. Na internetu i mimo něj.
Díky skvělému příběhu.
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5 Závěr
Před zahájením podrobnějšího studia tématu interaktivní marketingové
komunikace jsem se chtěla zaměřit na jednu konkrétní komunikační kampaň kosmetické
značky Ryor s názvem „Můj Ryor“. Firma Ryor v rámci tohoto projektu nechala přes
internet hlasovat své zákazníky o vizuálních stylech nových obalů, které plánovala
použít pro své výrobky. Tato kampaň odpovídala mé představě o ideální a neotřelé
interaktivní komunikaci.
V průběhu zkoumání této praktické části jsem však začala postupně objevovat i
další elementy marketingové komunikace značky Ryor, které mají svou povahou rysy
interaktivního marketingu, ale zároveň neprobíhají přes kanály tradičně vnímané jako
interaktivní, jakými jsou zejména internet a nová média obecně. Tyto poznatky mě
přiměly zamyslet se nad tématem interaktivity hlouběji a postupně, jak jsem své
studium průběžně doplňovala o četbu odborné literatury, jsem dospěla až k samotnému
komunikačnímu modelu interaktivity a základním atributům interaktivní komunikace.
Tou dobou jsem již byla přesvědčena, že interaktivita není jen o sociálních médiích a
kampaních na internetu, ale o hluboce zakořeněných principech, které souvisí se samou
podstatou fungování společnosti, zejména v oblasti kultury a sociální interakce.
Snažila jsem se obě složky své práce, teoretickou i praktickou udržovat
v rovnováze, doplňovat si poznatky paralelně a postupně si poskládat mozaiku
odpovědí, které by mě vyústily až k odpovědi na otázku, co to znamená být interaktivní.
Otázky, které jsem v sobě postupně objevovala, mi podaly uspokojivou odpověď
v podobě kulturního archetypu předávání příběhů, jakožto prostředku pro předávání
kultury a způsobu chápání světa kolem nás.
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Přitom jsem tuto elementární lidskou přirozenost pro sociální interakci a
vyprávění aplikovala na marketing značky Ryor a dospěla jsem k závěru, že značka
Ryor jako taková a potažmo i její marketingová komunikace splňuje ze své podstaty
základní předpoklady pro úspěšnou interaktivní komunikaci. Je totiž založena na
poutavém příběhu, který svojí povahou přitahuje pozornost řady jejich zákaznic a
zároveň je natolik silný, že má potenciál být interaktivním způsobem šířen dál. Značka
si přitom uchovává svoji opravdovost, uvěřitelnost a poctivost, která tento příběh dále
umocňuje.
Ačkoliv se tedy moje práce nakonec nenesla v duchu klasického hodnocení
marketingových aktivit firmy, myslím si, že se mi podařilo nalézt daleko zajímavější
univerzální teoretický princip, který je možné aplikovat dále na jakoukoliv značku a
který se stane v budoucnu pro řadu firem čím dál více aktuální.

6 Summary
My thesis deals with two basic fundamentals of interactive marketing
communication. On one side there are theoretical aspects of interactivity in general on
other side it considers a basic principle of social communication and culture as well. I
tried to apply my findings to real case of marketing communication of Ryor brand.
Czech company producing and selling cosmetics products. A few interesting
ascertaining have been found. Basically we can say that successful interactive
communication needs to meet with open approach, honest, quality, dialogue, two-way
communication and focusing primarly on customer. Companies additionally need to
offer an attractive story which would accord to every single activity throughout the firm.
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