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která tradiční léčivo vyrábí. Vedením kampaně a veškerou přípravou s ní souvisejících aktivit 

byla pověřena společnost Focus Agency. Práce je strukturována tak, že se nejprve v první 

kapitole seznámíme s produktem samotným, následuje kapitola druhá - uvedení do prostředí, 

v němž se výrobek objevuje. Třetí kapitola představuje exkurs do problematiky reklamy na léčiva
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marketingový a komunikační mix, reklamní strategie a rozebírá jednotlivé nástroje. 

Pátá, poslední kapitola pak shrnuje celou kampaň, nechává prostor pro srovnávání a zohledňuje 

vlastní výzkum autora práce. 
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Úvod

Cílem této práce je popsat proces relaunche léku Acylpyrin z pohledu marketingové 

komunikace. Práce se věnuje nejprve zhodnocení výrobku, o němž se dále mluví, ukazuje tento 

lék ukotvený v historických souvislostech. Samozřejmostí je seznámení s vlastnostmi léku po 

medicínské stránce, zhodnocení plusů a minusů. Tento cíl si klade první kapitola, tvoří tak jakýsi 

historicko-medicínský exkurs  - dozvídáme se, jak se vůbec produkt jako takový objevil a jak 

funguje.

Dále, ve druhé kapitole, je pozornost věnována samotnému postavení léku vůči 

konkurentům. Zároveň je zde dán prostor náhledu na přijímání výrobku po stránce značky. Tato 

část je důležitá pro pochopení pozice léku na trhu, a z ní vycházejícího následného vývoje. 

Ukazuje nám pomyslný odrazový můstek před samotným relaunchem. Situace, která relaunchi 

předcházela, jeví často vídané rysy boje domácího výrobku proti zahraniční konkurenci, vnímání 

vlastností veřejností při vzájemném srovnání. 

Třetí kapitola upozorňuje na specifický sektor trhu – farmaceutický marketing, který je 

vylíčen jako perspektivní oblast, v níž se mísí ryze komerční aktivity s všeobecnou prospěšností 

vzniklých produktů. Zmíněny jsou rovněž i podmínky, které na poli propagace léčiv panují, 

včetně regulace evropskými směrnicemi. Jsou tak vymezeny mantinely, mezi nimiž se autoři 

relaunche mohli při své práci pohybovat.

Následuje čtvrtá kapitola, hlavní a nejdůležitější část textu. Samozřejmě se týká procesu 

relaunche, vysvětluje, o co jde, popisuje použité prostředky a strategie, výhody a úskalí. V této 

části je zhodnocen výběr cílových skupin, médií a dalších dílčích orientací. Výsledná podoba 

kampaně je vystavena srovnání s konkurencí, všímáme si přitom reakcí tržních i přijetí léku 

v nových souvislostech. Pomocí klasických metod marketingového a komunikačního mixu a 

z nich vyplývajících strategií je ukázáno, nakolik jsou které prostředky účinné či vhodné a jak 

s nimi bylo naloženo v dané konkrétní kampani. Od cenové politiky přes výběr médií po 

podpůrné aktivity, tato kapitola mapuje úsilí tvůrců kampaně a nabízí porovnání marketingové a

komunikační teorie s přímou praxí.

Poslední část práce je logicky zaměřena na celkové hodnocení relaunche, tedy 

rozebíráme, jak danému produktu akce prospěla, zda výsledek naplnil očekávání a jak je 

současná pozice pevná.
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Součástí jsou výhledy do budoucna s ohledem na případné alternativy, které mohou výsledek 

relaunche ohrozit, po případě pozici léku naopak upevnit. V přílohách nalezneme obrazový 

materiál ke kampani a legislativní doplňky či dodatky k produktu.

Zvolené téma ukazuje stále rostoucí sílu reklamy na léčiva, která je v mnoha ohledech 

specifická. Nejde zde jen o otázku stylu či estetiky jako např. u módních doplňků, ale především 

o naše zdraví. Přesto si veřejnost jen málo uvědomuje, nakolik je obecný názor na léky reklamou 

ovlivnitelný. Práce by měla popsat na konkrétním případu propagace léku Acylpyrin možnosti a 

sílu reklamních aktivit v daném sektoru trhu. Vzhledem k tomu, že trh s léčivy je na vzestupu a 

nic nenasvědčuje tomu, že by se trend měl měnit, tato tematika nebude ztrácet na významu a 

objem financí v sektoru se ještě znásobí. Marketingová komunikace podobných produktů tak 

bude hrát v budoucnu jistě podstatnou úlohu. 
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1. O výrobku a jeho historii

Tato úvodní kapitola si klade za cíl představit výrobek – lék Acylpyrin. Ukáže cestu, po níž 

lidé k přípravku dospěli a zaměří se na technickou stránku léku. Představí také milníky ve vývoji 

léčiva a cestu od Aspirinu k Acylpyrinu. 

1.1. Historie léčiva

V této části práce se zaměříme na přehled toho nejvýznamnějšího, co tvoří historii léčiv na 

bázi kyseliny acetylsalicylové (ASA). Od primitivních počátků k dnešnímu Acylpyrinu vede 

zajímavá cesta, na níž se seznámíme s vývojem Aspirinu a jeho české verze.

1.1.1. Od vrbové kůry k lékům

Acylpyrin, o němž se dále bude psát, se neobjevil z ničeho nic jako překvapivý produkt 

nějaké farmakologické společnosti. Naopak. V jistém smyslu jde o lék velmi starý a tradiční.

Již ve starověku tehdejší léčitelé a mastičkáři zjistili, že vrbová kůra (obsahující mimo jiné 

účinnou složku podobných léků) funguje jako vhodný základ pro léčivé odvary.1 Řecký lékař 

Hippokrates odvary z vrbové kůry připravoval již v 5. století před naším letopočtem jako 

prostředek pro pacienty, trpící bolestmi a horečkami. Šlo o rozšířenou praxi zřejmě ještě mnohem 

dříve, v kulturách starého Egypta nebo dokonce Sumeru lze nalézt písemné odkazy na takovéto 

léčení. Obdobné prostředky proti zimnici a horečce se běžně využívaly také mezi Kelty a 

germánskými kmeny a dokonce i mezi severoamerickými indiány. 

Kůra z vrby bílé tehdy ovšem sloužila jako základ bez chemických úprav či obohacení. 

Účinnou látku tehdy ještě léčitelé (záměrně se vyhneme slovu lékaři) nedokázali izolovat.  

1
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 10
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Základem léku je kyselina acetylsalicylová. Ještě v roce 1763 se Edward Stone, anglický 

reverend, který účinky léčiva připomněl, zmiňuje o vrbové kůře a jejích schopnostech.2

Až rok 1897 přinesl zásadní změnu, když Felix Hoffmann3, vyrobil kyselinu salicylovou 

v čisté formě s minimem vedlejších účinků. Představil tak světu první syntetickou léčivou látku. 

Již 6.3.1899 si tedy společnost Bayer, pro níž Hoffmann pracoval, nechala patentovat nový lék se 

jménem Aspirin4. V dané době nebyla samozřejmě taková možnost reklamy jako nyní. Pro 

srovnání například přímo s relaunchem Acylpyrinu lze uvést, že první „marketingové“ aktivity se 

omezovaly na rozeslání vzorků zdarma lékařům a nemocnicím, jakési prvotní PR snad lze hledat 

v otištění názorů spokojených lékařů.5

1.1.2. Rozšíření Aspirinu

Již v květnu roku 1899 se objevily první reklamy na Aspirin. Šlo o reklamu v tiskové podobě, 

určenou německým lékařům. Aspirin se tehdy prodával v láhvích po 250 gramech, z nichž se lék 

po jednom gramu navažoval a balil pacientům6. Z prášku později vznikly tablety, které se natolik 

rozšířily, že lék snad nejvíce ze všech naplnil starobylou představu panacey, tedy univerzálního 

všeléku. Jeho popularita a víra v jeho účinky byla taková, že například Franz Kafka kyselinu 

acetylsalicylovou užíval proti znechucení životem a španělský filosof Ortega y Gasset označil 

Aspirin za „lék dvacátého století“ 7. 

2
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 18

3
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 10

4
Historie léku Aspirin: 1897-1899. Http://www.aspirin.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

Http://www.aspirin.cz/aspirin/history/1/index.asp. 

5
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 37

6
Historie léku Aspirin: 1897-1899. Http://www.aspirin.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

Http://www.aspirin.cz/aspirin/history/1/index.asp.

7
Acylpyrin: Kyselina proti bolesti a teplotě. In: Http://www.klinikazdravi.cz [online]. 2008, 20.listopad 2008 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://www.klinikazdravi.cz/novinky/technologie/acylpyrin/ 
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Nelze se proto divit, že například údaje z roku 1996 hovořily o spotřebě 37 miliard tablet 

Aspirinu na daný rok. Na každého obyvatele Země by tak v průměru vycházelo skoro šest 

tabletek léku. Souvisí to s široce rozšířenou představou univerzálního léčiva. Účinkům léků se 

ovšem budeme věnovat až níže v textu. 

Jak byl Aspirin přijat s velkým zájmem, popisuje Vollmer při exkurzi do doby krátce po 

registraci léku v tehdejším Německu, o zájmu svědčí mimo jiné fakt, že: „Do roku 1902 vyšlo 

podle odhadů o novém medikamentu asi 160 vědeckých zpráv.“ 8

1.1.3. Nástup Acylpyrinu

V Československu práva na výrobu Aspirinu výlučně firmou Bayer stále platila (a platí i 

nyní). V roce 1922 se tak objevilo nové samostatné léčivo na bázi ASA.  Nový lék byl nazván 

Acylpyrin. Acyl- v názvu odkazuje na kyselinu acetylsalicylovou, -pyr je pak z řeckého slova 

„pyros“, tedy oheň (ve smyslu horečky). O názvech samotných je zajímavě psáno v časopise 

Vesmír.9 O postavení Acylpyrinu na českém trhu bude řeč v kapitole druhé. 

1.2. Vlastnosti léku a jeho stavba

Tato část se zaměřuje na popis funkce Aspirinu/Acylpyrinu10. Nejprve se budeme věnovat 

tomu, jak lék vlastně funguje a jak je utvořen. Chemickou stránku věci se pokusíme zjednodušit 

na nutné minimum, informace o ní zde slouží pro doplnění souvislostí a nejsou součástí námi 

hodnocené problematiky. 

8
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 39
9

LOUCKÁ, Pavla. Aspirin a acylpyrin. Www.vesmir.cz [online]. 1998/3, č. 77, s. 176 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 
http://www.vesmir.cz/clanek/aspirin-a-acylpyrin
10

Dále v textu budeme používat jen slovo Acylpyryin, protože je předmětem zájmu této práce a funkce účinné složky ASA je ostatně 
u obou prostředků obdobná.
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1.2.1. Chemická podstata léku

Acylpyrin je založen na účinné látce ASA. Ta je v jedné tabletě obsažena v množství 

500mg11. Doplňkové látky v tabletě představují bramborový škrob a mastek. Jde o zástupce 

skupiny léků, které jsou vyrobeny uměle, synteticky. Lék je určen pro dospělé a mladistvé od 16 

let, osoby mladší lék mohou užívat pouze na doporučení lékaře (viz níže, 1.2.4. Rizika užívání).

Lék by neměly užívat těhotné ženy.

1.2.2. Jak lék působí v těle

Acylpyrin se řadí mezi antipyretika, tedy léky, srážející zvýšenou teplotu. Působí totiž na 

termoregulační centrum CNS12. Díky zvýšenému výdeji tepla, tedy pocení, se organismus 

ochlazuje a mizí nepříjemné stavy horkosti. Bolest je tlumena díky analgetickým účinkům léku. 

Acylpyrin přitom nepotlačuje schopnost vnímání. Ve vyšších dávkách působí lék protizánětlivě.

1.2.3. Další pozitivní účinky

Acylpyrin je oblíbeným lékem také pro další vedlejší pozitivní účinky. Zejména 

podporuje ředění krve (snížením srážlivosti), čímž snižuje riziko vzniku krevních sraženin a 

vmetků do krevního oběhu, snižuje tak riziko infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. 

Díky tomuto účinku jde o základní lék u kardiovaskulárních a cévních onemocnění. 

Za popis tohoto mechanismu (potlačením syntézy prostaglandinů v krevních destičkách) 

obdrželi dokonce v roce 1982 Robert Vane a Salvador Moncada Nobelovu cenu za fyziologii.13

11 
Viz přílohu č. 1

12 
CNS je zkratka pro centrální nervovou soustavu

13 
VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. 

ISBN 80-720-5586-0. str. 48
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Tento fakt je důležitý zejména proto, že trombotické komplikace a cévní onemocnění jsou 

nejčastější příčinou úmrtí v dnešní společnosti. 14 Další využití léčiva se podle probíhajících 

výzkumů na animálním modelu z Kalifornie (S. Shi, 2009) rýsuje na poli léčby osteoporózy. Lék 

totiž potlačuje ubývání kostní tkáně a zvyšuje kostní hustotu. 15 Probíhá také výzkum léčby 

rakoviny pomocí ASA, a to polypů a karcinomu tlustého střeva a konečníku. Jedná se o 

pravidelné užívání malých dávek ASA. Zkoumá se také pozitivní účinek léčiva na rakovinu jícnu, 

plic, prsu a prostaty. Lék je zkoumám rovněž při terapii Alzheimerovy choroby. Tyto vlastnosti 

jsou veřejnosti víceméně známy, relativně často se o nich zmiňují i média.16

1.2.4. Možná rizika

Jako u každého léku či jiné látky může dojít k alergické reakci. Po ASA není častý 

anafylaktický šok, spíše se objevuje astmatický záchvat a kožní reakce typu kopřivky.

Ti, u nichž se jakákoliv alergická reakce na účinnou látku objevila, již nesmí lék nikdy užívat. 17

14
Acylpyrin pomáhá proti trombóze. In: Http://www.klinikazdravi.cz [online]. 2012, 17.duben 2012 - 06:58 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://www.klinikazdravi.cz/clanky/acylpyrin-pomaha-proti-tromboze

15
Kyselina acetylsalicylová může pomoci v boji proti osteoporóze. In: Www.ulekare.cz [online]. 7.12.2009, 7.12.2009 [cit. 2012-05-

10]. Dostupné z: http://www.ulekare.cz/clanek/kyselina-acetylsalicylova-muze-pomoci-v-boji-proti-osteoporoze-9758

16
STARÁ, Kateřina. Acylpyrin může léčit i ublížit. In: Http://ona.idnes.cz [online]. 2008, 29. února 2008 6:00 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://ona.idnes.cz/deti.aspx?c=A080228_104655_zdravi_deti_bad

17
Kyselina acetylsalicylová: lék, nebo alergen?. In: Www.ceskenoviny.cz [online]. 2009, 31.08.2009 07:43 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kyselina-acetylsalicylova-lek-nebo-alergen/394838 
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U dětí s virovým onemocněním (např. chřipka) hrozí riziko tzv. Reyova syndromu.

"Obecně jsou acylpyrin a jiné léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové pro děti nevhodné, ale 

nedá se říci, že by se nesměly podávat v žádném případě, například u zánětů je to možné. Je však 

doporučeno, aby je užívali jen dospělí a v některých případech mladiství,“ uvádí Miloslav Kršiak 

(3.LF UK Praha). 18

Léky s obsahem ASA vyvolávají také často zažívací potíže typu nevolnosti a tlaku 

v oblasti břicha. Acylpyrin není vhodný u nemocných s žaludečními vředy a astmatem.

Při dlouhodobém užívání vyšších dávek léčiva hrozí krvácení do zažívacího traktu, neboť 

dochází k poškození žaludeční sliznice. 

Přestože jde o volně prodejný lék, u něhož je zdůrazňována jeho bezpečnost, může kromě

těchto výše zmíněných komplikací (zejména při výrazném překročení doporučené denní dávky) 

dojít i nejzávažnějšímu následku – sebevraždě lékovou intoxikací (ostatně jako je tomu u všech 

léčiv).19

18
STARÁ, Kateřina. Acylpyrin může léčit i ublížit. In: Http://ona.idnes.cz [online]. 2008, 29. února 2008 6:00 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://ona.idnes.cz/deti.aspx?c=A080228_104655_zdravi_deti_bad

19
tamtéž
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2. Pozice značky na českém trhu

Tato kapitola si klade za cíl představit situaci na českém trhu. Acylpyrin byl a je 

významným lékem v československém a následně českém prostředí. Relaunch výrobku proto 

musel vycházet z určitých vžitých představ a předpokladů, jimiž se zákazníci z řad veřejnosti i 

odborníků řídili. Seznámíme se se stavem v dobách Československa a komunismu, s tehdejšími 

pohledy na konkurenci i konkurenčními výrobky a jejich přijetím.  

2.1. Československé prostředí

S Acylpyrinem se setkáváme již od roku 1922. Acylpyrin je první registrovanou 

ochrannou známkou na území České republiky. Traduje se, že Acylpyrin byl oblíbeným lékem 

prezidenta T.G.Masaryka. 20 Od prvorepublikové výroby se postupně dostáváme až k řízení 

produkce léčiv prostřednictvím ministerstva zdravotnictví ČSR za komunismu.21

Za komunismu se Acylpyrin používal velmi univerzálně, patřil proto k tradičně 

kupovaným produktům. Když se hovořilo o nedostatku potřebných produktů ve společnosti, 

kromě obvykle zmiňovaných surovin a výrobků se sami komunističtí představitelé kriticky 

vyjadřují i o absenci potřebného množství léčiv či o jejich zastaralosti. Podobné názory spíše ale 

zahrnují politickou než odbornou rovinu.22

20 
Acylpyrin pomáhá proti trombóze. In: Http://www.klinikazdravi.cz [online]. 2012, 17.duben 2012 - 06:58 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://www.klinikazdravi.cz/clanky/acylpyrin-pomaha-proti-tromboze

21 
Farmaceutický průmysl: Studie. In: Https://docs.google.com [online]. 2004 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CS28J605Rn4J:faf.vfu.cz/export/sites/faf/struktura-

fakulty/sekce_ustavy/aplikovana_farmacie/download/dejiny/FARMACEUTICKY-PRUMYSL-

2004.ppt+l%C3%A9ky+v+%C4%8Deskoslovensku&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESi1FE0i9JanP7jqjuEVb0BYrdPTriMP3M9Phj

gnHrMdhIWETKXMwswuleJit_d3yigFxyBaqrU2bfhNwHwAO6Ru1af5EyOLDm_Q3gymPM9eB9Oi73wCZcdoi76U1GqQfiW0pcwC&si

g=AHIEtbQaKpdZdyGXZsAYxYaEpjfZmQPGug

22 
MOTÝL, Ivan. 14. a 15. 11. 1989: Nejsou léky ani cihly. Http://www.tyden.cz [online]. 2009, 14.11.2009 15:07 [cit. 2012-05-11]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/krach-komunismu/14-a-15-11-1989-nejsou-leky-ani-cihly_147908.html 
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O známosti léku vypovídá i to, že jako „acylpyrin“ se podle pamětníků souhrnně 

označovaly i jé podobné výrobky. Toto splynutí značky s předmětem či činností rozebírá i Haig 

na příkladu výrazu FedEx23, což je zkrácenina slov Federal a Express, který se stal běžným a 

dokonce přešel i do formy slovesa, označujícího odesílání. 

2.1.1. Využití a pověry

Sekundární využití léku bylo velmi časté.

Acylpyrin je natolik známý a rozšířený, že jeho vlastnosti byly a jsou občas také dnes využívány 

i jinak, než k čemu je lék původně koncipován. Navzdory faktu, že v dnešní době trh s léčivy 

nabízí specializované přípravky, nelze popřít vliv Acylpyrinu v širších oblastech než je boj 

s horečkou a bolestmi hlavy. Například se dříve věřilo, že acylpyrin pomáhá udržet při životě 

nejen lidi, ale i rostliny. Proto se přidával do vázy s květinami, přestože účinky tohoto procesu 

jsou spíše negativní 24.

23
HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 186

24 
ŠRÁMKOVÁ, Marie. Rozkvetlé potěšení. In: Http://zena-in.cz [online]. 2009, 21.05.2009 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://zena-

in.cz/clanek/rozkvetle-poteseni?autor=21180
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2.1.2. Konkurence a boj s Aspirinem

Konkurence je běžnou součástí jakéhokoliv trhu, podle Kotlera k ní „patří všechny 

aktuální a potenciální nabídky i náhražky rivalů a představuje to, co by mohl kupující brát 

v úvahu.“ 25 Aspirin byl ve srovnání s domácím Acylpyrinem v jisté výhodě především díky 

zahraničnímu původu. Právě země původu je i podle Kotlera často tím, co ovlivňuje vnímání 

značky z pozice zákazníků, konkrétní země mnohdy vzbuzují přímo asociace, pojící se s určitým 

stupněm kvality.26 V této době mělo všechno zahraniční pozlátko něčeho lepšího, čemuž 

napomáhalo i zajímavější ztvárnění obalů Aspirinu. Pamětníci vzpomínají na důvěru zákazníků 

v cizí výrobky, přestože cena a dostupnost jednoznačně nahrávaly právě Acylpyrinu. Představa 

domácího výrobku v době, která nebyla rozhodně ideální, zahrnuje i negace ze země a její situace 

jako takové.

Jak špatně se odbourává spojení značky s čímkoliv negativním, ukazuje Haig na příkladu 

nápoje Ovaltine27 a asociací s nespavostí. Ve své podstatě ale veškeré tyto léky – doplňme 

například ještě Anopyrin – pracují stejným způsobem a platit mnohem větší cenu za konkurenční 

výrobky tak není z racionálního hlediska rozhodně nutné. Podobné úvahy lze nalézt například na

internetu v hojném počtu, zejména pohledem laiků.28

25 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 64

26 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 724

27
HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 309

28
Acylpyrin versus Aspirin - vybírejte léky s rozumem. In: Http://magazin.softimage.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://magazin.softimage.cz/acylpyrin-versus-aspirin-vybirejte-leky-s-rozumem
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3. Regulace reklamy na léčiva a farmaceutický marketing

V České republice se reklama na léčiva řídí mnoha omezeními a pravidly. Kdykoliv je 

tvořena kampaň či dílčí reklama, je třeba mít na mysli jisté náležitosti. Následující řádky mají 

ukázat, jak specifickou oblast léčiva představují. Zajímavou vsuvkou v tomto místě může být 

exkurz do této problematiky v podání Tomáše Doležala ze 3. lékařské fakulty UK, z jehož 

prezentace je zde předložen stručný výtah:29

Reklama jako taková má několik cílů: získat nové uživatele, udržet pozornost a 

náklonnost starých uživatelů, „přetáhnout“ konkurenci jejich příznivce nebo zvýšit spotřebu 

stávajících uživatelů daného zboží či služby. 

Ve vztahu k danému zboží můžeme hovořit o třech fázích podle toho, co je cílem reklamy v tom 

kterém úseku. Informační fáze se týká uvedení produktu na trh, přesvědčovací fáze vymezuje 

rozdíly proti konkurenci a fáze upomínací udržuje oblibu. Tolik ke klasickým poučkám věd o 

reklamě.

Léky jsou však natolik specifickým zbožím, že je třeba mít na paměti mnohem více bodů.

Často kladenou otázkou je, nakolik je vůbec reklama na léky humánní, etická. Zde je nutno 

rozlišit především to, které zboží je nezbytné a umožňující pacientovi život, a co je jen otázkou 

životního stylu. I proto je v oblasti reklamy na léčiva kladen obzvláště velký důraz na přesnost a 

objektivitu, nabízí se srovnání s reklamou na alkoholové a tabákové výrobky.

Již Ogilvy si všímá, že dobrá reklama na lék umí odlišit naši značku, představuje něco 

nového (název, diagnózu apod.), je seriózní, udržuje autoritativní poměr vztahu pacient-lékař, 

chce informovat a poučit, tím získat na svou stranu konzumenta, ne jen upoutat pozornost na 

produkt, ale dát pocit rozvoje znalostí. Také jí musí být možné věřit. 

29
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 
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3.1. Právní normy

Doležal se dále věnuje přímo právním omezením.30 V reklamě na léčiva rozlišujeme dva 

základní okruhy:

1) volně prodejná léčiva (OTC)31– volnější podmínky

2) léčiva vázaná na lékařský předpis (Rx) – omezení, například nelze propagovat v běžných 

sdělovacích prostředích.

Regulace reklamy na léčiva se v ČR odehrává na dvou úrovních, na jedné straně stojí legislativní 

normy, na druhé pak princip samoregulace, zosobněný Radou pro reklamu a jejím Kodexem 

reklamy.

Zákony, které hrají roli v tvorbě a použití reklam na léčiva, jmenuje Doležal v tomto 

pořadí: 32 Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/92 Sb. 

(novela č. 217/93 Sb.), Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání č. 468/91, 

Tiskový zákon 86/90, Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/89,

Obchodní zákoník č. 513/91 (nekalá soutěž).

Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. vychází ze směrnic EU č. 92/28 EEC o reklamě 

na léčivé přípravky. Týká se přípravků, schválených SÚKL33 dle zákona č. 79/1997 Sb.  

V další části prezentace je přehledně shrnuto, jaká reklama se zakazuje a jaká platí 

omezení. 34

30
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 

31 
Over the counter, tj. „přes pult“

32  
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 

33 
Www.sukl.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/dozor-nad-reklamou

34 
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 



16

Je zakázána reklama:

- na léčivé přípravky neregistrované podle SÚKL

- na přípravky vázané na lékařský předpis

- na přípravky, jejichž součástí jsou omamné, psychotropní či návykové látky

- na přípravky, jejichž propagace může vést k představě vážného ohrožení přenosnými 

nemocemi a z toho plynoucí panice

Reklama je dále omezena tím, co se v ní smí a nesmí:

- reklama nesmí být založena na ceně přípravku

- zakázána účast osob s mocí ovlivnit spotřebu, tedy např. lékařských funkcionářů či 

zpravodajů (veřejné mínění), celebrity ze showbussinessu být zahrnuty mohou

- zakázány údaje, vedoucí k chybnému hodnocení zdravotního stavu člověka

- zakázány údaje, vedoucí k dojmu, že přípravek zaručí sám o sobě zlepšení stavu

- zakázána propagace bezúhonnosti přípravku na základě jeho přírodního původu

Povinností je uvádět:

- název léčiva

- informace o správném užití

- upozornění na příbalový leták

- upozornění na konzultaci s lékařem či lékárníkem

Způsob reklamy je vymezen na základě zákona o reklamě č. 40/1995 Sb. Reklamu na léčivé 

přípravky je možno vykonávat prostřednictvím hromadných informačních prostředků a materiálů 

od výrobce. Umožněna je televizní i rozhlasová reklama, naopak billboardy nejsou povoleným 

prostředkem. Samostatnou kapitolou je odborná reklama, kde je pro odbornou část veřejnosti 

(lékaři, lékárníci či veterináři) umožněna i reklama na Rx přípravky prostřednictvím 

specializovaných periodik či pořadů odborného charakteru. Níže shrnujeme poznatky 

z Doležalovy prezentace ohledně tiskového zákona, nekalé soutěže a samoregulace v reklamním 

prostředí v pořadí, jak je jmenuje Doležal.35

35 
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 
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Důležitý bod představuje Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 5, kde je odpovědnost za pravdivost 

informací v inzerci přisouzena nikoliv vydavateli, ale inzerentovi. Trestní postih se tak týká toho, 

kdo za reklamou stojí, ne toho, kdo ji otisknul. § 6 doplňuje povinnosti provozovatelů při vysílání 

reklam:

- nelze vysílat reklamy, ohrožující morálku, zdraví či prostředí spotřebitele

- reklamy určené dětem, je-i jimi ohrožen jejich psychický či morální vývoj či ohroženo 

zdraví

- reklamy s hlasateli a zpravodaji z publicistických a informativních pořadů (zpráv apod.)

Nekalá soutěž, resp. zákon o nekalé soutěži, se věnuje klamavé reklamě. Tedy klamavému 

označení zboží a služeb, vedoucímu k záměně. Zahrnuto a stíháno je parazitování na pověsti 

značky, podplácení, zlehčování, porušení obchodního tajemství a především ohrožení zdraví 

spotřebitele nebo narušení životního prostředí. 

Samoregulace v reklamním prostředí je méně závažnou, ale také významnou silou. Je 

zastoupena především Radou pro reklamu. 

Rada pro reklamu je orgán, založený roku 1994, který vydává doporučení, hodnotí reklamy 

po stránce etiky. Je nepsaným pravidlem, že názorem Rady se autoři reklam obvykle řídí, 

vyjadřuje jakési odborné mínění. Nebudeme se dopodrobna věnovat smyslu Rady ani jejím 

zásadám, shrňme jen to, co se týká léčiv. Etický kodex Rady zde hovoří takto:

- léky a prostředky v reklamě musí být volně prodejné

- nelze uvádět údaje, vedoucí k mylnému hodnocení stavu spotřebitele a k představě, že 

sám přípravek tento stav dokáže zlepšit

- opět je zde kladen důraz na absenci osob s mocí ovlivnit spotřebu léku

- zakázána skrytá reklama, obvykle maskována za vědeckou práci či reportáž

- reklama nesmí pracovat se vzbuzováním strachu coby motivace ke koupi

- léky nemají být zobrazeny v dosahu dětí, není-li poblíž dospělá osoba, natož přímo 

v rukou dětí

- odpovědnost nese zadavatel reklamy a reklamní agentury, které reklamu stvoří

- média samotná odpovědnost za další šíření nenesou
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Na dodržení zákona dohlíží Ministerstvo zdravotnictví ČR, dle Zákona o reklamě je trestem 

peněžitá pokuta až do výše 4 milionů Kč (podprahová reklama a skrytá reklama) pro toho, kdo 

reklamu šíří. Tím Doležal téma v prezentaci uzavírá.36 

Situaci v USA shrnují Bíba a Žamboch.37 Z jejich textu vyplývá, že zákony Spojených států 

umožňují reklamu na předpisová léčiva zaměřenou na laiky. Přesněji řečeno, reklama na 

předpisová léčiva je upravena obecně, přičemž nikde se nestanovuje zákaz takovouto reklamu 

prezentovat i laikům. Existuje také možnost nechat si reklamu předem „schválit“ a vyhnout se tak 

pozdějším komplikacím. Vzorky nových výrobků jsou navíc distribuovány lékárnám a lékařům 

jen na základě jejich vlastní písemné žádosti. Volně prodejná léčiva jsou propagována se 

stejnými pravidly jako jakékoliv jiné zboží. 

36
DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm

37
BÍBA, Vladimír, ŽAMBOCH , Jan, Reklama na léčivé přípravky a právo: (1. část). Http://www.remedia.cz/ [online]. 2006, roč. 

2006, č. 5 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Leky-a-pravo/Reklama-na-lecive-pripravky-a-pravo-1-cast/6-

O-gM.magarticle.aspx
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3.2. Farmaceutický marketing jako specifický byznys

Farmaceutický marketing se řídí nutností produktů splňovat potřeby pacientů, jinak ke 

komerčnímu úspěchu snaha marketérů nepovede.38 Farmaceutická oblast je stále rychleji 

rostoucím sektorem trhu, do nějž proudí velmi mnoho finančních prostředků. Tento fakt je dán 

starostí zákazníků o vlastní zdraví a také nárůstem civilizačních a jiných chorob. Tomu všemu 

nahrává jakýsi všeobecně vnímaný kult zdraví, kdy platí, že úspěšnost člověka je mnohdy dána 

právě jeho zdravotním stavem a schopností vypořádat se s nedostatky tělesné schránky i 

duševními slabostmi. Zdraví a krása, odkazující na nadčasové mládí, jsou vyžadovaným artiklem. 

S rozvojem moderních technologií a rostoucí průměrnou délkou života je tato potřeba mnohem 

širší než kdy dříve a nárokována větším počtem lidí. 

Zdálo by se, že tyto potřeby jsou z větší části tvořeny přímo samotným marketingem, 

Kotler upozorňuje, že „Marketéři však potřeby nevytvářejí – potřeby existovaly dříve než 

marketing. Marketéři společně s dalšími společenskými faktory ovlivňují přání.“ 39

Musíme si ovšem uvědomit, že celková suma peněz ve farmaceutickém marketingu není 

rovna jen výdajům na reklamu či výrobu, ale podstatnou složkou je samozřejmě také výzkum 

nových látek, včetně jejich klinického zkoušení, což přispívá k celkovému pokroku na poli 

farmacie a medicíny. Každý živý sektor trhu logicky podporuje konkurenční prostředí, jednotlivé 

služby a výrobky tak pro úspěch na trhu musí mít silnou marketingovou podporu.  

Proto se nelze divit, že investice do farmacie se vyplácí. Jen na samotnou propagaci ročně 

proudí částky v řádech miliard dolarů. Tyto prostředky jsou nejvíce využity v období chladných 

měsíců, kdy hrozí vyšší riziko nákaz a epidemií virových onemocnění.

O tom, jak forma a rozsah propagace převažuje nad vlastnostmi výrobku, hovoří například 

studie výzkumné agentury Nielsen Monitor. Níže uvedené úryvky jsou součástí textu, uvedeného 

na stránce www.celostnimedicina.cz, který předkládáme včetně zachycených výroků:40  

38 
METYŠ, Karel, BALOG, Peter. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, c2006, 208 s. ISBN 80-247-0830-2. str.69

39 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 62

40 
Reklama na léky se vyplácí. In: Http://www.celostnimedicina.cz [online]. 2005, 09.01.2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.celostnimedicina.cz/reklama-na-leky-se-vyplaci.htm#ixzz1lRd01f00 
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"Mnohé z nejčastěji inzerovaných léků jsou předražené a na trhu jsou stejně účinné či účinnější a 

mnohem levnější léky," potvrzuje výsledky studie lékařka Sarah Jeffreysová na serveru 

wnbusiness. Takovým příkladem je podle odborníků lék Nexium, který pomáhá při překyselení 

žaludku. Jeho výrobce, britský koncern AstraZeneca, vydal na jeho propagaci v loňském roce asi 

257 miliónů dolarů, což je mezi léčivy rekordní částka. 

Měsíční dávka léku Nexium přijde na 200 dolarů. Přitom sama společnost AstraZeneca vyrábí 

obdobný preparát Prisolec, u nějž měsíční užívání stojí 40 dolarů. "Nexium rozhodně není 

účinnější než Prisolec, překvapuje mě, že ho vůbec někdo předepisuje," podivuje se doktorka 

Sharon Levinová v listu New York Times. Velká reklamní kampaň přesto nese ovoce. Celosvětový 

prodej Nexia v loňském roce stoupl o 62 procent a přinesl firmě AstraZeneca 3,8 miliardy dolarů 

a lék se tak zařadil na sedmé místo žebříčku nejprodávanějších léčiv agentury IMS 

Health."Pacienti si často o přípravek, který vidí v reklamě, sami řeknou. Pokud to není vyloženě 

lék, který by jim mohl uškodit a pomůže při léčbě dané nemoci, předepíši ho," vysvětluje úspěch 

propagovaných preparátů doktor George Colman. Podle něj pacienti požadují často Nexium 

nebo Prevacid, což je konkurenční lék od firmy TAP Pharmaceuticals. Ta do jeho propagace 

vloni investovala 133 miliónů dolarů a díky reklamě se tržby jen za tento preparát vyšplhaly ke 

čtyřem miliardám dolarů, uvedl server adage.com.

Odborníci však varují, že reklama na léky může být i nebezpečná. Jako příklad jim slouží 

nedávný případ s přípravkem Vioxx od firmy Merck. Lék tišící bolest totiž musel být stažen z trhu, 

protože se u něj prokázaly negativní vedlejší účinky. Podle serveru nytimes.com zvyšovalo jeho 

užívání nebezpečí srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Předtím byl ale velmi populární. Firma 

Merck jej propagovala rozsáhlou reklamní kampaní a stal se díky ní jedním z bestsellerů firmy, 

kdy jí ročně přinášel víc než miliardu dolarů na tržbách."Proč někdo užíval Vioxx, je trochu 

záhada. Od bolesti minimálně stejně účinně pomáhá obyčejný ibuprofen," komentoval případ 

staženého léku doktor James Broody.

Experti požadují zpřísnění podmínek pro reklamy na léčiva. Americký Úřad pro schvalování léčiv 

a potravin (FDA), který pravidla teprve před sedmi lety uvolnil, tvrdí, že žádné restrikce zavádět 

nehodlá.
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Podobná situace je také v Evropě, kde ale farmaceutické koncerny investují do reklamy méně než 
v USA, kam směřuje asi 60 procent výdajů na propagaci léků.“41

Tolik ke konkrétní studii, ukazující situaci ve farmaceutickém marketingu. 

Vzhledem k tématu práce je vhodné připomenout, jak vypadá finanční situace v českém 

prostředí, s důrazem na propagaci mimo rámec povolené reklamy na léčivé přípravky (vázané na 

recept).

I v České republice je běžnou praxí, že farmaceutické firmy podporují, ať už přímo či 

nepřímo, spolupracující lékaře a lékárníky. Velmi často se hovoří o korupčním prostředí a 

jednání, odměňování lékařů různými benefity v podobě výjezdních kongresů, darů a vybavení 

ordinací i lékáren.

V tomto okruhu se podle zasvěcených osob pohybují nemalé peníze, částky mohou šplhat 

až k deseti miliardám korun ročně. Tento odhad podporuje i výpověď Daniela Köppla: „České 

zdravotnictví ročně utratí za léky a zdravotnický materiál okolo 150 miliard korun. Výrobci 

standardně investují do marketingových pobídek mezi pěti až sedmi procenty obratu, čímž se 

dostáváme k částce zhruba 10 miliard korun." 42

Podobně hovoří i další experti. "Byla jsem na diskusním večeru, kde zástupce jedné z 

farmaceutických firem přišel s údajem, že výrobci léků vydali na podporu prodeje v roce 2003 

šest miliard korun. Když jsem se zeptala, proč raději nesníží ceny, řekl, že je to konkurenční boj,"

uvedla Jiřina Musílková (VZP). Dále dodává, že lékaři mnohdy předepisují dražší a méně 

výhodné léky s vidinou vedlejšího profitu, což pojišťovny mají jen minimální šanci odhalit.43  

41 
Reklama na léky se vyplácí. In: Http://www.celostnimedicina.cz [online]. 2005, 09.01.2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.celostnimedicina.cz/reklama-na-leky-se-vyplaci.htm#ixzz1lRd01f00

42 
Miliardy korun na farmaceutický marketing. In: Http://www.zdrav.cz [online]. 2005, 29.Září 2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6566

43 
tamtéž
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Právě z důvodu obtížné prokazatelnosti a jasných výhod se s podobným jednáním bohužel 

setkáváme. Navíc je mnohdy praxí mlžit o skutečných výdajích a ziscích výrobců, časté je 

skrývání „školení“ lékařů, aby předepisovali konkrétní produkty.44

Nelze ovšem tvrdit, že tomu tak je vždy, většina lékařů se řídí při rozhodování pravidly 

tzv. Evidence Based Medicine45 a postupují lege artis.

I z důvodu zabránit plíživé korupci lékařského prostředí jsou slyšet hlasy, volající po 

liberalizaci reklam na léčiva na předpis. V duchu této myšlenky hovoří dále opět D. Köppl: 

"Reklama bez médií je dražší a ne tak transparentní. Liberalizace by problém pomohla řešit." 46

44 
Farmaceutické mýty. In: Http://www.project-syndicate.org [online]. 2005, 25.4. 2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.project-syndicate.org/commentary/pharmaceutical-myths/czech

45 
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Evidence Based Medicine. Http://www.ikaros.cz [online]. 2001, 5., č. 10 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ikaros.cz/node/833

46 
Miliardy korun na farmaceutický marketing. In: Http://www.zdrav.cz [online]. 2005, 29.Září 2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6566
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4. Relaunch výrobku v letech 2007 až 2009

Kampaň Acylpyrinu je klíčovou částí práce. Seznámili jsme se s produktem a 

podmínkami na farmaceutickém trhu, nyní se zaměříme na samotné marketingové a komunikační 

aktivity. Projdeme přes marketingový a komunikační mix, budeme se věnovat médiím, využitým 

v kampani, i všem doprovodným aktivitám. Bude vysvětleno, jakým způsobem kampaň 

v časovém období relaunche probíhala, jaké byly její cíle a nakolik se teoretické poznatky o 

jednotlivých pojmech a okruzích marketingové komunikace a PR v praxi projevily.

4.1. Zadavatel kampaně, výrobce léčiva 

Společnost HERBACOS spol s.r.o. byla založena 30. 4. 1991. V r. 1997 se společnost 

stává součástí neformální podnikatelské skupiny Bochemie Group vytvořené okolo mateřské 

skupiny Bochemie Bohumín a stává se garantem zavádění a rozvoje farmaceutického programu. 

Od 1. 1. 1999 vystupuje pod obchodním jménem HERBACOS-BOFARMA, s.r.o. Úspěchy na 

středoevropském trhu neunikly pozornosti mezinárodní skupině RECORDATI. Na přelomu roku 

2009 a 2010 tak došlo k akvizici italskou společností RECORDATI a přejmenování společnosti 

na HERBACOS RECORDATI, s.r.o. Sídlem společnosti jsou Pardubice a podniká na celém 

území České i Slovenské republiky, přičemž vybudováním exportního oddělení v r. 2004 začíná 

rozšiřovat své působení i do zahraničí. Společnost má jednu filiálku Recordati SK se sídlem v 

Bratislavě. 47

47
Zkráceno z - Historie společnosti. Http://www.recordati.cz [online]. 2012 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.recordati.cz/historie_spolecnosti/
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4.2. Reklamní kampaň

U reklamní kampaně obecně Kotler rozlišuje strategii sdělení (co se reklama pokouší o 

značce sdělit, tzv. positioning značky) a kreativní strategii (jak reklama vyjadřuje tvrzení o 

značce), navržení úspěšné kampaně jak tak jak vědou tak uměním.48 Obě složky jsou níže 

zohledněny. Hovoříme-li o relaunchi Acylpyrinu, sledujeme komerční kampaň v letech 2008 až 

2009, jejímž cílem bylo zvýšit prodej výrobků Acylpyrin, povědomí o značce a přiblížit 

zákazníkům novou variantu produktu (náhled na tuto problematiku překládá například 

Vysekalová na příkladu kapslí Nurofen49). Jednalo se o šumivé tablety Acylpyrin+C s obsahem 

vitaminu C a formu Effervescens (viz níže).

Před zahájením kampaně nebyl Acylpyrin příliš propagován a pomalu začínal ztrácet své 

výsadní postavení. Vzhledem k faktu, že Acylpyrin patří mezi nejznámější české výrobky, pojila 

se kampaň s velkým očekáváním. Rozsah kampaně byl stanoven na Českou a Slovenskou 

republiku. Tato práce se věnuje aktivitám na území ČR.

4.2.1. Charakter kampaně

Zadavatelem kampaně byl výrobce léčiva, společnost Herbacos Bofarma, působící nyní 

na trhu pod názvem Herbacos Recordati. Samotnou realizaci kampaně měla na starost společnost 

Focus Agency. Jejím úkolem byla tvorba komunikační strategie, aktivity v rámci public relations, 

zároveň ale také nákup médií a event management. Kreativní koncepty a konkrétní fyzické 

výstupy jsou dílem přidruženého grafického oddělení Sphere Studio.50

48 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 608

49 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 294 s. ISBN 978-80-247-2196-5. str. 
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50 
Reference. Http://www.sphere-studio.cz [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.sphere-studio.cz/
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Samotná aktivita a jednání mezi společnostmi spadá do období 2007 až 2010, výše 

zmíněné roky 2008 a 2009 jsou pro nás zajímavé z hlediska marketingové komunikace a public 

relations, v těchto letech bylo možné sledovat konkrétní výsledky kampaně. 

Po celou dobu kampaně byl prezentován slogan „Acylpyrin – chřipka a bolest vyšumí!“

Slogan jasně odkazuje právě na novinku, šumivé tablety, zbavující tělo chřipky a bolesti obecně.

K vnímání značky se tak přidává další hodnota, zdůrazněna je rychlost působení. Podrobněji 

podobný mechanismus rozebírá Pelsmacker v textu o modelu TORA.51

V kampani jde o propagaci konkrétních výrobků, zboží, můžeme tedy o kampani hovořit 

v ryze komerčním duchu: cílem je zisk a o širší společenskou prospěšnost kampaň ani neusiluje. 

Přestože je dotyčným produktem léčivo, od zákazníků se neočekává změna chování ve smyslu 

společenské odpovědnosti či změna prostředí k lepšímu. 

Kampaň využívala mnoha prostředků, z médií můžeme jmenovat televizi, internet, rádio, 

tisk, outdoor a indoor… Samozřejmostí jsou produktové public relations a různé eventy. Tyto 

aktivity a využití médií konkrétně budou rozebrány níže. Právě kombinování více komunikačních 

cest bývá vhodným způsobem oslovení zákazníků, účinky samostatných komunikačních kanálů 

se vzájemně posilují, čemuž je v práci ještě věnován prostor níže.

Celá kampaň je vedena v pozitivním duchu. Velmi často se u propagace léčiv setkáváme 

s fenoménem zastrašování veřejnosti, i když to není povolený způsob reklamy. U výrobku jako je 

Acylpyrin je orientace na pozitivní stránky logická. Nejde totiž o lék, který by účinkoval na 

závažné choroby, ani nepomáhá proti epidemiím. 

51
PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 99
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Založit kampaň na strachu - u léčiv konkrétně častý jev, vidina fyzického (popř. časového 

či společenského) rizika- 52 by tedy zřejmě nebylo příliš efektivní, obyčejná chřipka je něčím, 

s čím lidé podvědomě v jistých fázích roku počítají, i když se jí samozřejmě snaží vyhnout. 

Ukázalo se, že mnohem účinnější je vystavět kampaň tím stylem, že Acylpyrin zákazníka snadno 

zbaví nepříjemností. Vyzdvižena je snadnost užití, šumivé tablety se rozpustí stejně rychle, jako 

odezní samotná nemoc. Acylpyrin je tak v kampani možno vidět jako jakéhosi „kamaráda vždy 

po ruce“, když náhodou je třeba. Určitě se v propagaci nesetkáme s negativním vyzněním, jako 

by bylo například tvrzení, že se bez tohoto léku neobejdeme, že nám jeho absence v kapse či 

kabelce přivodí vážné zdravotní problémy. 

Pozitivně vyznívá i „rádcovská“ autorita lékaře coby patrona kampaně.

Jedná se o MUDr.  Miloslava Kršiaka z 3.LF UK v Praze, který svou erudicí v oblasti 

léčiv akci zaštítil. Za zmínku stojí jeho účast na tiskových konferencích i podávání rozhovorů pro 

rádia, ale i vlastní „poradní“ okénko na mateřské webové stránce projektu. S ohledem na 

vyzdvižení lékařské autority nelze pominout, že hned v několika internetových odkazech i 

rádiových rozhovorech došlo opakovaně k záměně lékařova jména (Miroslav, Miloš), což by se 

jistě profesionální PR agentuře stávat nemělo.53

Hovoříme-li na tomto místě o kampani, doplňme ještě základní shrnutí charakterů aktivit, 

jak dostat výrobky či služby ke konečnému článku. Dvě základní podoby rozlišuje například 

Kotler, hovoří o tzv. push a pull strategii.54 Push pracuje nejvíce s mezičlánky distribuce, zatímco 

pull se zaměřuje na budování poptávky zákazníků, zejména formou propagace, vedoucí k zájmu a 

potřebě produktu. Obvykle společnosti využívají alespoň do jisté míry oba způsoby, s tím, že u 

vztahu obchodník-zákazník (B2C, bussiness-to-customer) se více uplatňuje technika pull.55

52
PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 222
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Acylpyrin. Http://www.impuls.cz [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.impuls.cz/clanek/acylpyrin/222947

54
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

str. 639

55
tamtéž
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4.2.2. Cíle kampaně

Pokud se hovoří o cílech určité kampaně, máme na mysli takové cíle, které lze jasně 

stanovit a také jich dosáhnout. Míra úspěchu by pak vždy měla být měřitelná a prokazatelná. Ve 

zkratce je základním cílem změna postoje či aktivit dané cílové skupiny. Také by měly být 

řazeny od nejdůležitějších po méně významné.56

Cíle je možno rozčlenit na tři okruhy, které jsou vzájemně v souladu:57

Firemní –  tím zde jistě je zisk výrobce díky úspěšnému prodeji léčiva, i když léčiva pomáhají, je 

třeba mít na paměti, že se stále pohybujeme v komerční sféře a výnos je primárním kritériem 

obchodních aktivit. 

Marketingové – mají podpořit cíle firemní, a to prostřednictvím výběru komunikačních nástrojů 

podle stylu a možností firmy, zde byly zřejmě jako marketingové cíle sledovány návratnost 

reklamy, penetrace trhu, zejména ale podíl na trhu. 

Komunikační – komunikační cíle zahrnují větší povědomí, známost léku v daném prostředí. 

V této konkrétní kampani bylo důležitým komunikačním cílem prezentovat nový druh výrobku, 

spolu s jeho popularizací přitom pozdvihnout celou značku a vložit veřejnosti do hlav představu 

Acylpyrinu jako rychlého a účinného léku, který na našem trhu dominuje z pochopitelných 

důvodů. 

4.2.3. Cílová skupina

Ptáme-li se, koho si zadavatel kampaně vybírá za cíl – targeting58, musíme si uvědomit, o 

jak známý a rozšířený produkt jde. Lze s nadsázkou říci, že o Acylpyrinu někdy slyšeli skoro 

všichni, přesto je kampaň vedena s důrazem na dospělé, není to lék pro děti, což je zmíněno i 

v samotných reklamních výstupech (podle reakcí vcelku vtipným způsobem).

56 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 92

57 
PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-
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PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 128
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Cílová skupina není genderově ani věkově podle dostupných materiálů nijak dále přesněji 

zadavatelem vymezena, omezujeme se na tvrzení, že reklama a další aktivity jsou cíleny na 

dospělé, o podrobnějším zaměření lze hovořit nanejvýše u jednotlivých eventů. 

Je zajímavé, že přestože Acylpyrin může po dohodě s lékařem být předepsán i dítěti, 

dostupné vizuály ani jiná sdělení rodiče nijak neatakují a k ničemu podobnému nevyzývají. 

Nelze se ovšem ubránit dojmu, že zatímco reklamy na léčiva obvykle zobrazují starší lidi (snazší 

identifikace zákazníka, starší lidé více podléhají chorobám…), Acylpyrin záměrně ve vizuálech 

sleduje mladší populaci. Jak výběrem postav, tak tematikou klipů. Nevybočuje však ani zde 

z nastaveného směru serióznosti, přece jen jde o léčiva a ne například žvýkačky.

4.3. Marketingová strategie, marketingový mix

Relaunch jako určitý typ kampaně musí brát na vědomí skutečnosti, které jsou obecně 

platné pro jakoukoliv úspěšnou kampaň. Ta se neobejde bez vhodně zvolené strategie, použitelné 

v daném prostředí. Marketingová strategie je obvykle tvořena jako výsledek využití jednotlivých 

součástí marketingového mixu, mezi něž jsou nejčastěji řazeny pojmy produkt, cena, místo, 

podpora produktu – tuto činnost zajišťuje marketingová komunikace (tzv. 4P). Správně zvolený 

marketingový mix se snaží o maximalizaci efektů jednotlivých složek, a to především jejich 

správným sladěním.59 Nesmí také docházet k tomu, aby jednotlivé složky mířily k jiným cílům či 

se ubíraly po jiných cestách. V rámci relaunche bylo představeno méně produktů, což rozhodně 

není vždy chybou, příliš mnoho značek a produktů naopak může zákazníka zmást a zahltit, což 

dokládá Haig60 na příkladu Procter & Gamble a zubní pasty Crest, kdy se zákazníci přestali ve 

výrobcích orientovat a opustili je.

59 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 57
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HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 241
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4.3.1. Produkt

Hovoříme-li o produktu, máme na mysli základní prvek marketingu. Nemá smysl 

využívat další nástroje marketingového mixu, pokud není co nabídnout, co propagovat. Produkt 

musí být žádán, komunikace ohledně produktu tak směřuje k tvorbě přání produktu ze strany 

zákazníka, přání vzniká jen tehdy, když zákazník věří, že produkt uspokojí jeho potřeby.61

V rámci relaunche Acylpyrinu je tak samozřejmě v centru zájmu tento lék, a to ve všech 

možných podobách. U každého z druhů či balení léků lze vysledovat společné znaky z hlediska 

kampaně, které se nemění. Proto je propagace léčiva v dané kampani založena i zde na vnímání 

produktu ve třech rovinách.

Jádro je tím, kvůli čemu zákazník otevírá peněženku, hlavní impuls, základní sdělení a 

požadovaný účinek. U léčiva Acylpyrin je jádro jednoduše popsatelné: zákazník chce přípravek, 

který jej rychle zbaví lehčích zdravotních obtíží. Neshání všelék, nestaví sám sebe do specifické 

situace – tento lék alespoň jedenkrát za život užil snad každý. 

Vlastní produktem se rozumí reálný výrobek či služba, zde tedy lék, viděný v komerční 

souvislosti s charakterizujícími vlastnostmi. Produkt je možné hodnotit z hlediska kvality a 

funkčnosti, ale i vzhledu daného výrobku, ať již obalu, designu nebo samotné značky. Acylpyrin 

si v tomto ohledu již dříve získal pozici i proti zahraničním konkurentům, kteří mohou 

v domácím prostředí často dominovat právě z důvodu větší „líbivosti“.62 Ve farmaceutickém 

marketingu je produktu, potažmo obalu, věnována zvláštní pozornost. Obal slouží v první řadě 

jako ochrana léčiva, bránící kontaminaci a znehodnocení. Na obalu není přípustná reklama.63

61
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Rozšířený produkt představuje kombinaci dalších doplňujících výhod, kterých může 

využívat zákazník spolu s vlastnostmi daného zakoupeného produktu. U Acylpyrinu se tento 

rozměr nejeví jako příliš patrný. Účinek a prospěch pro zákazníka je vyjádřen samotným léčivým 

účinkem léku. Vzhledem k tomu, že jde o velmi rozšířený a populární výrobek, užívaný nejširší 

veřejností, nečeká se nějaké působení na společenský status (jako např. u luxusního zboží) ani 

přenesení části výhod formou pozitivních externalit64 na jiné spoluobčany (jako tomu může být 

např. u přípravků proti nakažlivým chorobám, kde rozšíření léku kromě jedince prospívá celé 

okolní společnosti). 

Přijetí produktů na trhu není ničím samozřejmým, Kotler popisuje fáze, kterými produkt 

prochází.65 Zmiňují fáze povědomí, zájem, hodnocení, zkouška, přijetí. Acylpyrin vychází ze 

silné první fáze, povědomí o něm je značné. Přechod k další fázi a úspěšné dostání se do finální 

fáze s pozitivním přijetím je právě úkolem marketingu.66

Výrobce Acylpyrinu v rámci relaunche představil zajímavé produkty, šumivou variantu 

Effervescens, která zdůrazňuje rychlé působení látky. Při požití obvyklým způsobem se látka 

dostává do těla postupným rozpouštěním léku v útrobách těla, šumivá varianta je pohodlnější. 

K této rychlosti a verzi léku jako takové se kampaň silně váže, což dokazuje i samotný slogan 

„Chřipka a bolest vyšumí!“. Informace o samotných novinkách a jejich vlastnosti lze nalézt 

v příloze.67

Výrobky samotné nesou v názvu slovo Acylpyrin, které je zastřešuje a dodává jim pověst 

a sílu. O důvěře v „zastřešené“ značky a „umbrella brandingu“ zajímavě hovoří Haig na příkladu 

společnosti Kellogg´s.68
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4.3.2. Cena

Od ceny výrobku se odvíjí množství zisku pro firmu i následné prostředky, investované 

do další výroby, vývoje a propagace. V kampani Acylpyrinu se s fenoménem ceny coby nástroje 

přesvědčování zákazníků pro výběr léku před konkurencí příliš nepracuje, důležitější z hlediska 

marketingové komunikace je řešení zdražení výrobku, které bude popsáno níže. Cena jako taková 

nemusí sama o sobě být postačujícím impulsem k úspěchu značky či výrobku. Haig nalézá 

příklad webu Pets.com, kde neustálé slevy vedly k úpadku zájmu o nabízené výrobky pro domácí 

mazlíčky.69

U tohoto léku je důležité, že celou část ceny si hradí zákazník sám. Nelze tedy pracovat 

prostřednictvím např. pojišťoven a dalších subjektů na navýšení prodejnosti. Na tomto místě by 

také bylo vhodné zmínit, že varianty Acylpyrinu, které přišly v období relaunche, jsou již 

v přepočtu na tabletu dražší než základní forma výrobku.70

Cena Acylpyrinu jako výrobku rozhodně nebyla vnímána jako vysoká, i proto musela 

společnost na určité zdražení v období relaunche reagovat příslušným způsobem. 

Cena tohoto léčiva je ryze monetárního charakteru, protože kromě přímo investovaných peněz na 

pultu lékárny již jsou ostatní náklady (volný čas, údržba, aplikace…) jen zanedbatelné. Utracené 

peníze tak jsou tím, co člověk porovnává s očekávaným výsledkem požití léku v souvislosti 

s případným nákupem či odmítnutím. Zvýšení cen jako takové (doplňme pro úplnost) je 

veřejností obvykle chápáno jako jasné negativum, na vině jsou z pohledu obyčejných lidí 

většinou podle Kotlera zvýšené náklady na distribuci, přirážky obchodníků, ale také náklady na 

komunikaci.71

69 
HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 295

70 
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KOTLER, Philip. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2. str. 783
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4.3.3. Místo

Místem se v marketingovém mixu rozumí skutečnost, že výrobek musí být k sehnání, 

musí být nějak dopraven kamkoliv – například Horáková proto místo „místo“ používá termín 

„distribuce“72 - , kde se s ním zákazník setkává a může se rozhodovat o případné koupi. 

Důraz je kladen na to, aby to byla právě cílová skupina, kdo nebude mít problém na výrobek 

„narazit“. Pelsmacker hovoří o „usnadnění nákupu“ 73  jako procesu, kdy je zákazník přesvědčen, 

že nákupu nic nebrání. Ve farmaceutickém marketingu je právě distribuce často klíčovou 

záležitostí. Specifikem je, že produkt se k zákazníkům dostává z rukou odborníků, zatímco 

většina zboží je poskytována články řetězu od výrobce po maloobchod, kdy prodávající nemá 

znalosti konkrétní problematiky.

Mnoho lékařů se tak setkává s tlakem vlivných farmaceutických lobby, aby právě 

konkrétní přípravek byl preferován na úkor jiných. Farmaceutické firmy vynakládají nemalé úsilí 

i finanční prostředky na to, aby na pultech lékáren či v ordinacích a nemocnicích jejich firma 

hrála významnou roli. O tom svědčí i štědrý provizní „dealerský“ systém obchodních zástupců 

velkých firem, vyrábějících léčiva. U léku jako je Acylpyrin však není situace extrémní jako 

například u psychofarmak. 

Důležitým faktorem je rozšířenost a velmi snadná dostupnost propagovaného léčiva –

Acylpyrin (ale stejně tak i Aspirin a další podobné výrobky) je možné sehnat prakticky v každé 

lékárně. 

V případě kampaně Acylpyrinu a i předchozím a následném prodeji jde tak spíše o to, aby 

byl léků všude dostatek. Zvláště farmaceutická sféra je totiž na zásoby produktů citlivá, zejména, 

pokud hrozí epidemie a zvyšuje se společenská hysterie (např. kauza ptačí a prasečí chřipky).

Farmaceutické firmy by samozřejmě své výrobky mohly distribuovat přímo, ale tomu, že 

využívají prostředníky, se nelze divit, tento systém často dosahuje lepších výsledků.74

72 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s. ISBN 80-854-2483-5. str. 36
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PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 162
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KOTLER, Philip. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2. str. 536
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4.3.4. Podpora produktu

Podporou produktu je zde myšlena marketingová komunikace jako celek, propagace.

Marketingová komunikace je chápána také jako samostatný obor, „interdisciplinární záležitost“ 

na pomezí ekonomie i psychologie a dalších věd.75 Lze sem zařadit reklamu i public relations, 

direct marketing, doprovodné akce, osobní prodej nebo také sponzoring. Komunikační nástroje, 

sloužící podpoře produktu, lze rozdělit do dvou okruhů podle působení. Rozlišujeme ATL a BTL

prostředky.

ATL (Above The Line), tedy nadlinkové, působí přímo, řadí se mezi ně například 

obrazová média, internet, tisk, outdoor a indoor reklama nebo rozhlas.

BTL (Below The Line), nepřímá, podlinková, jsou například PR, přímý osobní prodej 

nebo třeba event marketing. Níže budou dostatečně rozebrány v samostatném úseku právě 

použité komunikační prostředky s ohledem na to, jak s nimi v rámci relaunchové kampaně bylo 

naloženo. 

Produkt jako takový je vnímán v kontextu, Kotler hovoří o „vrstvách výrobku“76. Ve 

zkratce lze říci, že spolu s výrobkem jako takovým zákazník vnímá jisté výhody navíc. I toto 

doplnění může být pozitivním výsledkem podpory produktu. To, jak je výrobek komunikován, 

velmi silně mění jeho vnímání mezi zákazníky. U výše zmíněných vrstev výrobku Kotler dokládá

zajímavý citát Charlese Revsona: „V továrnách vyrábíme kosmetiku, v obchodech prodáváme 

naději.“77

Samozřejmostí je snaha výrobek či službu nejen představit, ale také na trhu udržet. Kumar 

odhaduje, že až 80% novinek v kategorii rychloobrátkového zboží velmi brzy skončí.78

75 
FORET, Miroslav. Marketingová komunikace: [získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání]. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2003, 275 s. ISBN 80-722-6811-2. str. 165
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KUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 236 s. ISBN 978-80-247-2439-3. str. 
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4.4. Komunikační strategie, mix

Komunikační strategie, má-li vést k úspěchu, není ničím, co by bylo možné univerzálně 

popsat. Vždy se jedná o originální soubor komunikačních prostředků a dalších způsobů, jak

dostat informace k zákazníkovi či prostředníkovi a jak tedy celkově plnit komunikační cíle. Od 

daných komunikačních cílů se následně odvíjí reklamní cíle a další složky komunikačního 

mixu.79 Pokaždé je tedy nezbytné stanovit si správné cíle, k nimž se snaží komunikující strana 

dospět. U farmaceutického marketingu se kromě obvyklých aktivit, zaměřených na koncové 

spotřebitele, často setkáváme s komunikací, která míří na odborníky. 

Relaunch Acylpyrinu byl kromě PR aktivit provázen silnou podporou ve formě televizních i 

rozhlasových reklam a nezaměnitelných vizuálů v tisku. S propagací se bylo možno setkat i 

v prostředí outdoor a indoor, vizuály působily vzájemně kompaktním dojmem. Velmi zajímavou 

kapitolou byla internetová propagace, odkazující na další komunikační kanály. Acylpyrin byl 

komunikován jako snadné řešení obvyklých zdravotních obtíží. Může se to sice jevit jako příliš 

neurčité, ale Haig popisuje i situaci, kdy značka uspěla mimo jiné i díky tomu, že nabídnula 

obecnou informaci – IBM překonala problémy, související se svou velikostí a nemožností přesně 

se zaměřit právě skrze přijetí veřejností jako poskytovatele „řešení“.80

U všech okruhů a prostředí se setkáváme se základním sloganem celé kampaně: „Chřipka a 

bolest vyšumí!“ Slogan jasně odkazuje na charakter rozpustných tabletek Acylpyrinu a zároveň 

naznačuje rychlost a bezproblémovost řešení při nemoci. Samotná stavba sloganu přechází od 

prvních negativně emočně zabarvených výrazů „chřipka“ a „bolest“ k odlehčenému výrazu 

popisujícímu změnu stavu, respektive zmizení něčeho. Každý ví, co obnáší chřipka, nikdo nestojí 

o to, aby mizela pomalu a zdlouhavě.
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PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 209
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Bolest je pak přímo jednou z prvotních negativních emocí, vyhnout se jí snaží každý. 

Slogan tak útočí na naše podvědomí a přirozenou potřebu absence bolesti. Rychlost, skrytá ve 

slově „vyšumět“, tedy jaksi zmizet do ztracena, evokuje představu „magického tlačítka“, které 

stačí zmáčknout – a je zase dobře. Slogan je stručný a snadno zapamatovatelný, můžeme jej tedy 

hodnotit jako povedený a vhodný.

V jednotlivých okruzích se pokusíme popsat aktivity a nápady, které byly při relaunchi 

použity. Při popisu budeme vycházet z Pelsmackerova tvrzení o reklamě, kdy „Reklama je 

veškerá neosobní komunikace prostřednictvím různých médií. Je to jeden z nejviditelnějších 

nástrojů komunikačního mixu.“ 81 Komunikační mix proto bude rozebrán po jednotlivých médiích 

s důrazem na zde se objevující reklamní prvky až po public relations a event marketing jako další 

nástroje. O samotných médiích a jejich přednostech obecně zde hovořit nebudeme, přehledně tyto 

vlastnosti shrnuje Horáková, kdy sleduje faktory jako naléhavost, názornost či nákladnost daného 

média.82 Pokusme se jednotlivá média popsat v obecné rovině poněkud stručněji a více prostoru 

věnovat konkrétnímu využití v rámci relaunche.

4.4.1. Televize

Televize je klasické médium, velmi rozšířené a účinné. Zvláště v době, kterou popisujeme 

jako masovou, kdy masová média hrají velikou roli v ovládání veřejného mínění a při 

propagandě.83 Televize, přestože je velmi nákladná na realizaci reklamního času, může zapůsobit 

na velké množství diváků najednou, což náklady při vhodně zvoleném čase vysílání například 

spotu vyvažuje. Osloví totiž vhodnou cílovou skupinu, takže je celkový dopad a výsledek slušný. 

Výhodou televize je také to, že působí na dva smysly najednou (například, i když divák odvrátí 

v komerční přestávce programu zrak, zesílený zvuk jej dostihne). 
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Televizní spot byl zřejmě účinnou součástí kampaně, protože charakter nabízeného 

produktu umožňuje orientaci na velmi širokou veřejnost. V televize se setkáváme s mnoha 

reklamami na léčiva, zejména v časech, kdy se zhorší počasí a blíží se chladné období roku. 

Tehdy lidé více podléhají nemocem a zvyšuje se poptávka po léčivech obecně, zejména pak 

právě prostředkům proti nachlazení a chřipkám. 

Proto byla kampaň načasována tak, aby právě v podzimních a zimních měsících let 2008 a 

2009 nejsilněji udeřily televizní a rozhlasové reklamy. Podpory se jim dostalo prostřednictvím 

inzerce v lifestylových časopisech. 

Zaměříme-li se na samotné video, které se objevovalo v televizi, najdeme mnoho podnětů 

k analýze. Vycházíme přitom z podkladu, ze storyboardu Karla Kopice ve spolupráci s Focus 

Agency s.r.o., Praha.84 Děj začíná scénou s mužem, sedícím v kuchyni, kde připravil romantickou 

večeři. Přichází žena, evidentně trpí bolestmi hlavy. Muž si chce užít příjemný večer, ale žena 

naznačuje, že si musí jít lehnout, bolest nepřestává. V tom přijde nápad a muž připraví partnerce 

rozpustný Acylpyrin do sklenice s vodou. Bolest rychle přejde a večer skončí v láskyplném objetí 

v posteli. Poslední záběr idylického večera je obohacen pohledem na balení Acylpyrinu +C, který 

dvojici umožnil takový zvrat v dané situaci. Klip je velmi originální, podobu svého storyboardu 

si totiž přenesl i do video podoby a je tak jakýmsi animovaným komiksem. Černobílé zbarvení, 

práce se šrafurou a veršovaný text působí dynamicky a upoutají. 

Na závěr reklamního spotu naskočí panel s vyobrazením výrobku Acylpyrin +C. a 

sloganem „Chřipka a bolest vyšumí…“, doplněný podtitulkem „Máte ho doma i Vy?“ Na pozadí 

vidíme dva rozpouštějící se šumivé prášky. Celý spot nepřesáhne obvyklý čas půl minuty, takže 

nestihne ani nudit a přesto představuje prostor pro sdělení všeho podstatného.85

Spoty se objevily na velkých televizních stanicích Nova, ČT1 a Prima, které jsou v ČR 

nejsledovanější. Nemáme zde k dispozici přesné údaje, ale lze předpokládat, že sledovanost 

mohla být značná. Jako velmi dobrý nápad se jeví provázanost TV spotu s vizuály v indoor a 

outdoor prostředí, které jsou stejně komiksově laděny. 
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4.4.2. Rozhlas

Rozhlas či rádio je specifickým médiem, které může snadno pokrýt velký rozsah 

posluchačů za nižší náklady. Kotler vnímá jako další silnou stránku rozhlasu také potencionální 

vliv na vnímání sdělení v kreativním kontextu a všudypřítomnost 86 Nevýhodou je ovšem potřeba 

přesně volit inzerční místa, protože spektrum posluchačů u jednotlivých stanic je velmi odlišné. 

V rámci relaunche Acylpyrinu došlo k využití tradičních rádií s nejvyšším počtem posluchačů, 

zejména Český rozhlas, Impuls, Frekvence 1. Jsou to rozhlasové stanice pro nejširší veřejnost, 

například Evropa 2 je přes mnoho posluchačů zaměřena spíše na publikum, kde by se reklama 

zřejmě podle očekávání autorů nesetkala s takovým ohlasem. Do rozhlasového vysílání je 

veršovaná podoba vhodná, protože upoutá pozornost. To je velmi cenný fakt, protože rádio často 

může sloužit jako pouhá zvuková kulisa a odlišně stavěný text může zaujmout. Výše zmíněné 

stanice navíc preferují dospělí před mládeží,a  a právě pro dospělé je ostatně reklama vytvořena. 

4.4.3. Tisk

Reklama v tiskovinách dovede upoutat pozornost díky vhodnému výběru periodika. 

Existuje celá řada tiskovin, určených přímo konkrétním potencionálním zákazníkům. Za relativně 

nižší cenu tak lze docílit slušných výsledků, zvláště bereme-li v potaz, že zejména časopis má 

oproti novinám větší životnost a často koluje i po více lidech. Reklama tak může zaujmout více 

čtenářů. Navíc je zde možné zdůraznit Kotlerem popisovanou „neuspěchanou podstatu“87

tiskových médií. V tisku jsou obvykle reklamy a inzerce řazeny do bloků, samostatná prezentace 

například v podobě celé stránky je o mnoho dražší. Může tak dojít k přehlédnutí, proto je 

zapotřebí vizuál utvořit výrazný, aby již první kontakt upoutal. To naštěstí grafické ztvárnění u 

kampaně Acylpyrinu splňuje, i proto se v tisku s úspěchem vizuály objevily. A to v podobě 

„letákové“, tedy obrázek, informace a slogan, a komiksového vizuálu.88
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Nákup médií byl ve sféře tisku zaměřen na čtená periodika MF DNES, Blesk, Lidové 

noviny, také ale na „ženské“ časopisy typu Žena a život či Rytmus života. U lifestylových 

časopisů, čtených především ženami, lze očekávat, že inzerce si kladla za cíl oslovit ženy 

z pozice nabídky „vhodného produktu pro rodinu do toho psího počasí“, alespoň na tuto inzerce 

lze takto nahlížet. Ženy navíc informace z podobně zaměřených časopisů přetavují v témata 

společného hovoru a záběr reklamy se tak dál nese po lidech, možným prostřednictvím „world of 

mouth“, tedy klasickou „šuškandou“, jejíž sílu ukazuje na řadě případů i Kotler.89

4.4.4. Internet

Toto médium je sice velmi mladé, ale stále nabývá na významu. Oproti jiným formám 

marketingového prostředí vyniká, jak zmiňuje například Vysekalová90, interaktivitou, je vhodný 

pro rychlou reakci zákazníka, zároveň lze prostřednictvím internetu velmi rychle aktualizovat 

potřebné informace. Internet je velmi výhodným médiem jak pro komunikaci mailovou, tak pro 

zobrazovaní velkého množství materiálů prostřednictvím webových stránek. Internet stále více 

vytlačuje tradiční média, ceněná je i možnost měření reakcí a aktivity lidí, kteří navštíví webové 

stránky. Fenoménem moderní doby jsou také sociální sítě, jejichž prostřednictvím lze snadno šířit 

informace a sdružovat i vyhledávat lidi s podobným zaměřením. Nelze se proto divit, že takto 

rozsáhlá kampaň internetu silně využila. 

Vznikla dokonce samotná „mateřská“ webová stránka www.acylpyrin.cz, která po 

skončení kampaně zřejmě již není funkční.91 Zřizovatel portálu podle všeho činnost webu dále 

neumožňuje. 
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Stránka přitom byla vybavena mnoha sekcemi pro všechny zájemce o informace i 

novinky z probíhající kampaně, jako byly různé eventy a soutěže.92 Z klasických očekávaných 

informací jde o sekce „Bolest hlavy a příznaky chřipky“, „Historie Acylpyrinu“, „Pro média“ a 

„Kontakty“.

První sekce se věnuje technické stránce léku z hlediska spíše medicínského, historie 

ukazuje ukotvení produktu v čase a sekce mediální stručně shrnuje vše podstatné tak, aby článek 

bylo možné ihned použít, což je častou praxí současných médií – přebírat již hotové články od 

zainteresovaných stran. 

Vzhledem k tomu, že na webu je možnost rozklikávání, zatímco například outdoorový 

vizuál má jen krátký okamžik na upoutání pozornosti, je web obohacen i o články spíše 

z kategorie zajímavostí. Tímto je myšleno psaní o pomoci Acylpyrinu při cestách letadlem (proti 

trombóze) nebo třeba zmínky o onemocněních, která hrozí i v létě. 

Z hlediska marketingu je důležitá možnost nákupu on-line. Je tak podtržena již tak vyzdvihovaná 

jednoduchost a dostupnost. 

Výše zmíněný lékař Kršiak na webu planí roli rádce, odpovídá na pokládané dotazy. 

Výběr otázek a znění odpovědí jednoznačně podporuje reklamní slogany a požadované dojmy. 

Zejména šumivé tablety jsou popsány jako rychlejší a proto lepší forma medikace. Sledujeme zde 

tak ukázku dobré práce s „celebritou“ ve prospěch reklamního sdělení. Autorita lékaře na mnohé 

zákazníky zapůsobí mnohem více než mnohonásobná „mediální masáž“. Obsah webu byl 

v průběhu času měněn, a přestože již není funkční, mnoho lze vyčíst prostřednictvím googlové 

služby Internet Archive: Wayback Machine, která navíc umožňuje náhled na návštěvnost stránek. 

Záchytných bodů pro náhled je jen několik, ale jasně je ukázáno, jak se web aktualizoval a hlavně 

jak ve své době vypadal. 

92 
Synergie nástrojů, jeden nástroj odkazuje na druhý, zde na podporu prodeje
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Kromě speciálně uzpůsobeného webu pro propagaci „žil“ Acylpyrin na internetu i jinde. 

Na serverech, umožňujících sdílení videa, ale překvapuje velmi nízká sledovanost, v současné 

době (leden, únor 2012) se sledovanost například na www.youtube.com pohybuje řádově jen 

okolo několika stovek návštěvníků. Je s podivem, že by oficiální videa byla takto opominuta, 

video bylo aktualizováno již 11.1.2010. Celý kanál od Herbacos Bofarma není příliš využitý, což 

v dnešní době může být ku škodě, protože virální videa dosahují obrovské sledovanosti za velmi 

krátký časový úsek. Sledovanost youtube kanálu byla nevalná.

4.4.5. Reklama v prostředí indoor a outdoor

Indoor a outdoor jsou kategorie reklamy, která je umístěna přímo do prostředí okolo nás. 

Indoor se objevuje v místnostech institucí, ve formě letáků v čekárnách, pracuje s panely na 

vhodných místech prodejen a dalších objektů. Přestože jsme obklopeni mnoha vjemy, pokud nás 

indoor reklama upoutá, projeví se její velmi silná stránka. Prakticky totiž není omezena trváním. 

Dokud máme čas, můžeme ji studovat, opakovaně prohlížet. Například plakát v čekárně, kde 

člověk nemá co na práci, se pak snadno vryje do podvědomí budoucího zákazníka. Zároveň se 

zákazník s reklamou setkává právě tehdy, kdy se rozhoduje o nákupu, Foret popisuje93 POP 

(point-of-purchase), tedy okamžik nákupu, který je tímto druhem reklamy (ale třeba i venkovními 

výlohami) ovlivněn. Roli hraje i netradiční prostředí přijetí reklamy, Kotler hovoří o tzv. out-of-

home reklamě.94

Acylpyrin se objevil na různých panelech a letácích, obvykle ve formě výrazného sloganu 

v doprovodu vyobrazeného léku. Za vyzdvihnutí stojí obratné umístění komiksových rámečků 

(jednotná stylizace s TV spotem) v prostorách metra. V podzemí čekající lidé mají mnoho času si 

vše podrobně prostudovat a nechat se ovlivnit. TV spot pak snadno připomene to, co člověk viděl 

ve městě, nebo naopak vzbudí zájem o vizuál, který je pak možné v prostředí s dostatkem času 

prohlédnout blíže. 

93 
FORET, Miroslav. Marketingová komunikace: [získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání]. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2003, 275 s. ISBN 80-722-6811-2. str. 186

94 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 615
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Toto je další příklad provázanosti jednotlivých komunikačních kanálů, zesilujících účinek 

reklamy na produkt celkově. Veřejnost na takovouto aktivitu reagovala dobře.

Outdoor reklama pracuje ve větším měřítku a je velmi různorodá. Setkáváme se 

s billboardy, citylighty, megaboardy, panely na zastávkách, lavičkách, s potisky dopravních 

prostředků a dalšími prostředky. V dnešním pohyblivém a proměnlivém světě sice může být 

reklama přehlédnuta či dále nepozorována, ale pokud je dostatečně stručná, aby ji člověk vstřebal 

během okamžiku (obvykle netráví zákazník čas přímo před billboardem, panely však například u 

zastávek tuto šanci nabízí), získáme v outdoor reklamě trvanlivý způsob propagace, dosahující 

vysokého stavu OPS (opportunity-to-see).95

V rámci kampaně se u Acylpyrinu neklade důraz na velké panely typu billboardů, bigboardů.

4.4.6. Public relations a event marketing

Kromě nástrojů komunikačního mixu, orientujících se přímo na tvorbu materiálů, 

následně ovlivňujících mínění a činnosti zákazníků, sledujeme i další nástroj. PR představují 

působení jisté společnosti či organizace na veřejnost ve snaze získat si její přízeň, naklonit si 

konkrétní osoby, předat potřebné informace na potřebná místa či případně vysvětlit nějaký 

problém. PR jsou silnou zbraní každé společnosti, ve srovnání s reklamou mohou být o dost 

levnější a přitom lze dosahovat velkých výsledků. V rámci komunikačního mixu jsou využívány 

odborníky na komunikaci a to buď přímo nebo nepřímo. 

Přímými nástroji PR jsou osobní setkání s druhou stranou, dále třeba různé porady. Pokud 

PR působí přes neveřejné kanály, jde také o přímý nástroj. 

Nepřímými nástroji můžeme rozumět práci přes veřejně dostupná média, lobbování, sponzoring,

tiskové zprávy a konference a v neposlední řadě eventy.  

95 
FORET, Miroslav. Marketingová komunikace: [získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání]. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2003, 275 s. ISBN 80-722-6811-2. str. 186
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V kampani Acylpyrinu se působení PR objevuje od samotného počátku. Kampaň v jejím 

startu doprovázela tisková konference s hojnou účastí novinářů96 (únor 2008), na níž byly 

představeny novinky i patron projektu MUDr. Kršiak. Od samého počátku tak bylo jasně 

definováno, co bude cílem kampaně a jakým způsobem bude probíhat. Veřejnost se mohla 

dozvědět o podpoře ze strany lékařů a média dostala potřebné materiály. Což je potřebné – jak 

píše například Pelsmacker: „Nestane-li se něco mimořádného, neprojevují média o firmy zájem.“
97 Již rok 2008 přinesl odhadem přes 230 mediálních výstupů v AVE98 hodnotě okolo 8.000 000 

Kč. 

Co se týče event marketingu, rozumíme pod tímto slovním spojením aktivity, spojující 

firemní záměry s nějakou akcí, lákající veřejnost k návštěvě. Obvykle jde o různé ochutnávky, 

pořádání festivalů pod záštitou společnosti nebo nějakou tour či soutěžní činnost. 

Součástí námi hodnocené kampaně proběhlo soutěží hned několik, cílených na různorodé 

publikum. Od soutěže s Rádiem Dechovka po wellness zájezdy, nabízené výhercům na 

aktualizovaných soutěžních akcích přímo na webu www.acylpyrin.cz. Častým jevem bývá, že se 

soutěží o výrobky, které tak poslouží nejen jako odměna, ale rovnou jako další forma propagace 

v oběhu mezi zákazníky.Takto se postupovalo i později po rozsahu kampaně relaunche, například 

na webu www.babinet.cz, zaměřeném na ženy.99 Výhrou byl batoh plný Acylpyrinu.

96 
BROŽ, František. Acylpyrin - případová studie: Případová studie léku Acylpyrin. In: Http://prezi.com [online]. 2011, 17.1.2011 [cit. 

2012-05-10]. Dostupné z: http://prezi.com/9ltoiqi4j2kz/acylpyrin-pripadova-studie/

97 
PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-

1. str. 312

98 
BROŽ, František. Spolupráce s PR agenturou. In: Http://www.m-journal.cz [online]. 2008, 17.12.2008 [cit. 2012-05-10]. Dostupné 

z: http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/uvod-do-PR/spoluprace-s-pr-agenturou__s363x467.html

99 
ŘEHÁKOVÁ, Renata. Vyhrajte batoh plný dárků od značky Acylpyrin. In: Http://www.babinet.cz [online]. 2010, 12. 7. 2010 [cit. 

2012-05-10]. Dostupné z: http://www.babinet.cz/zobraz.php?7386
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Acylpyrin se ale také stal přímo součástí zajímavého eventu: ISIC Tour. 

ISIC Tour je událost pro studenty, navazující na prázdninovou pohodu a zážitky. Jde o 

propagační akci, spojenou s  mnoha soutěžemi a pohodou do startu nového školního roku, snaží 

se přichystat studentům doprovodný program. Tour je v názvu z toho důvodu, že akce je putovní 

a cestuje po jednotlivých univerzitách, kde je vždy několik hodin vyhrazeno právě místním 

studentům. Stačí mít ISIC kartu a student se může zapojit do soutěžení. Acylpyrin využil této 

příležitost sebeprezentace a v roce 2009 se na Tour podílel. Studenti soutěžili na stáncích, 

vyvedených v lékařském stylu a obsluhovaných hosteskami v příslušných kostýmech. Bylo 

rozdáno na 50.000 skleniček Acylpyrin, značka se tak zapsala do myslí čerstvé cílové skupiny 

studentů.100

Acylpyrin tak dal najevo, že s mladými lidmi počítá, a že oni jsou ti, kdo rozhoduje o 

svém zdraví (navázal tak například na aktivity firmy Primeros, která ISIC Tour spojila se 

sexuální osvětou a propagací vlastních prezervativů). Agentura, připravující pro Herbacos výše 

popsané aktivity, hovoří o projektech a PR celkově v pozitivech (viz poslední kapitolu).  

100
viz přílohu č. 4
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5. Zhodnocení kampaně a další vývoj

Výše popsané aktivity kampaně a přidružené činnosti vedly v konečném důsledku 

k úspěchu. V poslední, shrnující a hodnotící kapitole je proto věnován prostor výsledkům 

relaunche, zazní názory obou stran, tedy zadavatele i samotné agentury, která měla kampaň na 

starost. Dále se věnujeme zhodnocení efektivity použitých marketingových nástrojů a kampaně 

jako celku. Pozornost je zaměřena také na vlastní šetření autora práce, které mělo ověřit, zda i 

náhodně vybraný vzorek respondentů i po určitém čase po realizaci relaunche názorově 

koresponduje s výsledky kampaně. V poslední části se zamýšlíme nad možnými alternativami na 

poli podobných léčiv jako je Acylpyrin.

5.1. Výsledky relaunche, názory

Nepopiratelným výsledkem relaunche bylo navýšení hodnot sell-in a sell-out. To přiznává 

níže i samotná strana zadavatele kampaně. Přesná čísla bohužel nejsou k dispozici z veřejně 

dostupných zdrojů. Z hlediska pozice na trhu můžeme kampaň označit za jednoznačně úspěšnou, 

v daném období (a zřejmě i nadále) se Acylpyrin stal nejprodávanějším prostředkem ve své 

kategorii. Nakolik šlo u výrobku jako Acylpyrin o přímý dopad kampaně a na kolik rozhoduje 

tradiční uvažování zákazníků, nelze přesně stanovit. Nicméně i Kotler přiznává u výrobků s nižší 

angažovaností zákazníků, že sice nelze veřejnost přímo dohnat k požadovanému chování, ale 

neustálým připomínáním jim je možné volbu značky částečně zautomatizovat.101

Níže se můžeme seznámit s pohledy obou stran a posoudit, nakolik se shodují. Pro 

schematičnost a jednoduchost srovnání necháváme názory v původním znění bez zásahu, text je 

převzat přímo z webu Focus Agency.

101 
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 238
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Focus Agency shrnuje kampaň takto:102

„Zadání

Zavést na trh nový šumivý Acylpyrin s vitaminem C. Posílit prodej na úkor konkurenčních 

produktů ve skupině.

Realizace

Realizace kampaně pro jeden z nejznámějších českých výrobků byl pro nás velkou výzvou. Po 

období několika let, ve kterých nebyl Acylpyrin komunikovaný, bylo naším úkolem vytvořit 

kampaň, která pomůže dobít ztracené přední pozice. Kampaň jsme postavili na sloganu „Chřipka 

a bolest vyšumí!“, který zároveň prezentoval novou formu šumivého Acylpyrinu s vitamínem C.

Hlavní pilíře kampaně byly postaveny na televizní a rozhlasové reklamě v podzimních a zimních 

měsících roku 2008 a 2009. Na podporu jsme využívali inzerci v lifestyle titulech s intenzivním 

produktovým media relations. Pomocí tohoto mediálního koktejlu se podařilo Acylpyrin dostat v 

České republice i na Slovensku zpět na pozici leadera v segmentu OTC ASA.

Výsledky

Výsledky kampaně v roce 2009 předčily původní očekávání. Ve vrcholech kampaně bylo 

dosaženo nárůstů v sell-in a především v sell-out prodeji a Acylpyrin byl jedním z 

neprodávanějších produktů ve své kategorii.“

102 
Acylpyrin: Acylpyrin - chřipka a bolest vyšumí!. In: Http://www.focus-age.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.focus-age.cz/cs/pripadove-studie/acylpyrin 
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Druhá strana, managerka marketingu za období kampaně Petra Pechová z Herbacos 

Recordati hovoří ve stejně optimistickém, pozitivním duchu:103 „Spolupráce s Focus Agency byla 

zahájena v roce 2007 s cílem zavést na trh novou formu Acylpyrinu – šumivý s vitaminem C. 

Dalším úkolem agentury bylo zvýšit prodej na úkor konkurenčních produktů a dlouhodobě 

komunikovat účinky Acylpyrinu a účinné látky. Agentura se soustředila jak na klasické PR 

aktivity, tak na nákup médií. Pro inzertní kampaně připravilo kreativní oddělení agentury nové 

vizuály se sloganem „Chřipka a bolest vyšumí!“, který se používal i pro komunikaci na 

Slovensku. V rámci kampaně bylo s velkým úspěchem zorganizováno několik eventů a soutěží. V 

media relations dosáhla agentura nadstandardního počtu kvalitních výstupů. Spolupráci s Focus 

agency hodnotíme jako velice úspěšné období. S ohledem na výši investic u konkurenčních 

produktů se jednalo o jednu z nejúčinnějších kampaní na trhu OTC.“

Názory obou stran se tedy velmi shodují, je zřejmé, že akce splnila svůj účel.

Přesto lze nalézt i negativní reakce, kritika se zaměřuje na propojení uznávaných 

„nezávislých“ odborníků (jako je prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc) s reklamou. Zejména je 

ale negativně hodnocena práce Focus Agency v otázce ovlivňování zpravodajství „nezávislými“ 

novináři. Mediální výstupy prý nebyly neutrální, především kauza zdražení léku byla 

komentována velmi emotivně a i díky informacím z médií, kterak dochází zásoby léčiv, mohly 

vést k silnému nárůstu prodeje. Nakolik tak TV a další média v podstatě šířila poplašné zprávy, 

zatímco si prodejci mnuli ruce, je otázkou. Výše zmíněná negativa shrnuje v ostrém článku, 

publikovaném na Britských listech, autor Štěpán Kotrba ve svém pokračování článku o 

„mediálních pasácích“.104 Přestože je článek laděn velmi útočně, pro možnost vlastního 

posouzení by měly zaznít názory z obou stran.

103 
Acylpyrin: Acylpyrin - chřipka a bolest vyšumí!. In: Http://www.focus-age.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.focus-age.cz/cs/pripadove-studie/acylpyrin 

104 
KOTRBA, Štěpán. Mediální pasáci II: "Důvod? Kvalita práce!". In: Http://blisty.cz [online]. 2011, 25.1.2011 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: http://blisty.cz/art/56918.html 
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5.2. Efektivita nástrojů

Pro účely naší práce je velmi důležité zpětně zhodnotit použité komunikační nástroje. 

Projdeme jednotlivé okruhy od PR až po event marketing. Nutno doplnit, že zde se pracuje i 

s naším vlastním subjektivním názorem.

V oblasti PR se výsledky činnosti nehodnotí nijak snadno. Setkáme se ale s čísly, 

hovořícími o ohlasu prostřednictvím mediálních výstupů. Agentura Focus Agency přiznává 233 

mediálních výstupů po dobu kampaně. Na tomto místě je nutné připomenout, že údaj dále 

nepracuje s rozdělenými čísly pro ČR a SR, konkrétní hodnoty tak můžeme jen odhadovat. 

Zajímavé je, že odhad okolo 230 výstupů se objevuje již v roce 2008, lze tak jen spekulovat, zda 

agentura slovy „po dobu kampaně“ myslí samotný start - a tedy české prostředí. Když 

zohledníme další PR aktivitu, a sice nutné reakce na zdražení léčiva (tisková konference atd.), 

která sama o sobě měla mít ohlasy okolo 30 mediálních výstupů, skutečná čísla zřejmě ještě 

budou mnohem vyšší. 

Právě public relations přitom hrají velmi podstatnou roli, zvláště u emocionálně 

vnímaných sektorů, jako je právě trh s léčivy. Vhodná „práce s veřejností“ má obrovskou sílu, 

nakolik je možné ovlivnit například veřejné mínění, ukázal v hrubých rysech prostředek Tamiflu, 

nesený na vrchol mediálním šílenstvím okolo tzv. ptačí chřipky. Zde je vhodné zdůraznit, že 

Acylpyrin oproti tomu pracoval v kampani na základě pozitivního působení. Motiv strachu je 

silně potlačen či nevyužit, přece jen se pohybujeme na poli léčiva proti méně závažným 

onemocněním. Acylpyrin je tak ne spásou, prostředkem proti záhubě, ale vždy přítomným 

„přítelem“, který nechá „vyšumět“ to, co nás obtěžuje a brání nám prožít čas podle našich přání. 

Tuto volbu snad lze hodnotit jako povedenou, domníváme se, že pro podobný typ výrobku jde o 

vhodný způsob. 
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Navíc se reklama nedostává na tenký led strašení zákazníků, kdy mnohdy reklamy 

přesahují hranice, vymezené regulativy, a můžeme se tak setkat s psychologicky velmi silnými až 

děsivými scénami, popisuje je například Vysekalová v souvislosti s reklamou na plynovou 

pistoli, coby prostředkem obrany před znásilněním.105

Televize jako součást komunikačního mixu je stále jasnou volbou. Netradičně pojatý TV 

spot upoutal zájem médií, kladně hodnotíme nasazení v chladnějších měsících druhé poloviny 

roku, kdy je riziko nemocí obecně silněji vnímáno a navíc je podle nás více lidí konzumenty 

televizního vysílání mimo jiné i z důvodu zhoršení podmínek pro alternativní trávení volného 

času. Konkrétní čísla pro měření efektivity TV reklamy nemáme, vzhledem k tomu, že spoty 

proběhly na třech nejsledovanějších kanálech, tedy Nově, Primě a ČT1, zásah musel být značný. 

Bez TV podpory by jistě účinek kampaně nebyl úplný.

Internet v dnešní době nelze podceňovat, při relaunchi Acylpyrinu sehrál také významnou 

roli. Speciálně vzniklý web www.acylpyrin.cz nabízel dostatek materiálů a aktualit, na časové 

ose bylo možné sledovat návštěvnost v závislosti na probíhající kampani. Web nabízel soutěže a 

rozvíjel zájem o produkt, spolu s dalšími akcemi tak fungoval v synergii, umocňující účinek 

jednotlivých nástrojů. Bohužel v době tvorby této práce nebyl již web dostupný, pokud tedy o 

webu hovoříme, věnujeme se těm částem, které se podařilo nalézt prostřednictvím záloh stránky. 

Webová stránka byla vcelku přehledná a graficky příjemně řešená, pro zájemce s většími 

časovými možnostmi se zde nacházely také diskuze a množství odkazů. Ukončení provozu 

stránky zřejmě souviselo s oficiálním ukončením kampaně, provozovatel stránek je nekontaktní, 

nereagoval na autorovu snahu o vysvětlení situace.

Jako poněkud nevyužité hodnotíme prostředí sociálních sítí a stránek pro sdílení videí 

apod. Zvláště při existenci podpůrných aktivit pro mladší skupinu zákazníků by podobné sektory 

jistě představovaly vhodnou platformu pro další rozvinutí komunikace. 

Rozhlasové aktivity proběhly prostřednictvím tradičních stanic, zejména Český rozhlas, 

Impuls, Frekvence 1. Zde oceňujeme snadno aplikovatelnou zvukovou stopu s výrazným 

motivem veršování, která zaujme (a ostatně je zřejmě právě u rozhlasu častější než jinde).

105 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 294 s. ISBN 978-80-247-2196-5. 

str. 158
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Co se týče tisku, zde upoutala komiksová podoba vizuálů. Svérázný styl tak také zřejmě 

pomohl získat pozornost čtenářů – nebo spíše čtenářek, vzhledem k nasazení mimo běžná 

zpravodajská periodika v prostředí ženských lifestylových časopisů. Obecně používané zdravotní 

prostředky bez genderového vymezení  na ženy podobným způsobem cílí často (nabízí se 

srovnání s muži a ryze mužskými doplňky stravy či léčivy).  

Indoor či a outdoor prostředky pak díky tomu, že na rozdíl od tisku má obvykle 

konzument méně času, poutaly hlavně sloganem a jednoduchým vyobrazením. Na místech, kde 

lze předpokládat zdržení, se ale objevují i zmiňované komiksové vizuály – například metro, dle 

našeho názoru dobrý nápad. 

Na poli event marketingu sledujeme úzkou provázanost s webovým prostředím, 

prostřednictvím soutěží a podpory eventů samotných – zejména ISIC Tour. V rámci eventů by 

dle našeho názoru mohla být aktivita vyšší, akce se dosti podobaly akcím již proběhlým a 

výrazněji se neodlišily. S tím, co eventy jako nástroje nabízí se pravděpodobně dalo naložit lépe a 

zajímavěji. Velmi dobře dokázala přidat „něco navíc“ formou zážitku s produktem či službou 

společnost Starbucks, ne přímo eventy, ale tím, co by snad bylo možné nazvat časem stráveným 

se značkou. U velmi podobných nabídek Haig tento prvek vidí jako důležitý, což demonstruje 

právě na příkladu výše zmíněného Starbucks106 (aniž by psal o eventech jako takových).

5.3. Vlastní šetření

Zajímalo nás, jestli výsledky relaunche v současné době přetrvávají, zda kampaň 

vybudovala dlouhodobější povědomí o výrobku a zda sama o sobě něčím upoutala natolik, aby si 

ji lidé vybavili i v dnešní době. Léčivo na trhu i nadále setrvává na pozici jedničky mezi přímými 

konkurenty. Přesná čísla pro zhodnocení efektivity v dlouhodobějším měřítku nejsou veřejně 

dostupná (nebo se nám je z dostupných zdrojů nepodařilo sehnat), zaměřili jsme se proto spíše na 

hodnocení výrobku a kampaně jako takové v očích veřejnosti z hlediska emočního působení a 

náhledu na propagaci podobných výrobků celkově. Za tímto účelem byl vypracován níže 

uvedený dotazník.

106 
HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 77
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5.3.1. Dotazník

Vzhledem k absenci přesných čísel a nemožnosti změřit dopad kampaně jsme se rozhodli 

realizovat vlastní průzkum, který měl doplnit informace, jestli si veřejnost kampaň vybavuje a 

čím se obecně řídí při výběru léčiv. Zároveň měl průzkum za cíl napovědět, jak vzorek 

respondentů hodnotí Acylpyrin jako značku a jak vidí jeho pozici. 

Proto byl sestaven dotazník, vytvořený prostřednictvím internetové služby „vyplňto“, 

fungující na webové stránce www.vyplnto.cz, která slouží k podobným vlastním průzkumům 

mezi veřejností a i díky archivovaným dotazníkům nabízí možnost jistého srovnávání názorů

a pohledů respondentů. Dotazníky byl nazván Acylpyrin – reklamní kampaň v ČR a dostupný byl 

pro zákazníky vyplnto.cz v období 07. 04. 2012 - 14. 04. 2012. Vzhledem k většímu počtu otázek 

byl dotazník vyplněn nižším počtem třiceti dvou čtenářů. Přesto vykázal vysokou návratnost 

82,5%. Nepřilákal tedy tolik zájemců (lidé na serveru sami rozhodují, který dotazník vyplní), ale 

většina lidí otázky vyplnila řádně všechny až do konce. Dotazník byl strukturován tak, že 

respondent procházel od obecných otázek o produktu a pozici na trhu přes konkrétní otázky ke 

kampani jako takové až po shrnující zamyšlení nad reklamou ve farmaceutickém průmyslu. 

Bohužel, téma dotazníku je v čase již poněkud vzdáleno dnešním dním, bylo by zajímavé mít 

k současnému průzkumu pro srovnání data z období vrcholení či krátce po ukončení relaunche. 

Lidé snadno zapomínají či nevnímají své znalosti jako přímý důsledek konkrétních kroků a 

postupů při propagaci produktů. 

Níže shrnujeme relevantní závěry podle pořadí otázek, tak, jak byly v dotazníku 

kladeny.107 Acylpyrin je dobře znám jako produkt skoro 91% respondentů, dalších cca 6% zná 

název, ale přesně si produkt nedovede zařadit. I náš vzorek tedy prokazuje jedinečně silnou 

pozici léku z hlediska veřejného povědomí. Za dlouhá léta, co je výrobek na trhu, mohl procházet 

silnějšími i slabšími obdobími, krátce po relaunchi a vrcholu kampaně by čísla mohla být ještě 

vyšší. Troufáme si však tvrdit, že znalost Acylpyrinu je v prostředí České republiky hluboce 

zakořeněna. 

107 
KADLEC, M. Acylpyrin - reklamní kampaň v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na http://acylpyrin-reklamni-

kampan.vyplnto.cz
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Povědomí o léku, jak napovídá další otázka, se nejvíce traduje v blízkém okolí 

respondentů, jak přehledně shrnuje graf v příloze.108

Přes velice vysoké povědomí o Acylpyrinu jen málo lidí užívá výhradně tento lék, 

přestože je řazen mezi obvykle volené v případě potřeby. Přes 58% lidí užívá Acylpyrin jen 

někdy, kombinuje či střídá jej s dalšími léky s podobnými účinky. Kategoricky Acylpyrin odmítá 

přes 24% lidí, naopak přes 17% lidí užívá zásadně jen Acylpyrin. Můžeme sledovat zajímavou 

situaci, kdy větší procento lidí lék přes jeho rozšířenost odmítá než užívá jako jediný svého 

druhu. Dle našeho názoru je to dáno vysokou zaměnitelností, která nenutí zákazníka volit přímo 

Acylpyrin, naopak – pokud někdo není příznivcem podobných léčiv, Acylpyrin odmítá (a 

pravděpodobně i další léčiva na bázi ASA, k tomu se však otázka nevztahuje…). Tuto tematiku 

popisuje Kotler pomocí POP a POD, tedy bodů shody a rozdílnosti. Některé produkty nemají 

například stejnou kvalitu jako jiné, ale jsou tak vnímány, podobají se jim. Další naopak mají 

odlišnou vlastnost, která je z „konkurence“ vyzdvihuje.109

Acylpyrin jako jedničku na trhu vidí podle dotazníku relativně malé procento lidí, okolo 

10%. Více než polovina tázaných tvrdí opak. To podporuje názor, že přestože je produkt vybírán 

mezi prvními, jen málokdo si to připouští přímo. Proto zůstává i velký prostor odpovědi těch, co 

nemají o situaci přehled či nedovedou posoudit pozici značky (cca 35%). U této otázky jsme 

očekávali mnohem vyšší zastoupení těch, co vnímají Acylpyrin jako jedničku, i vzhledem 

k dalším otázkám, u nichž lidé o konkurenci nemají příliš přehled (a měli by tedy volit produkt, 

který velmi dobře znají). 

Přímou vzpomínku na reklamní kampaň od roku 2007 po 2009 má dle výsledků sice jen 

7% respondentů, což není nijak hodně, musíme ale brát v potaz značný časový odstup. Ani u 

srovnatelných kampaní bychom neočekávali vysoká čísla, člověk je neustále zahlcován novými a 

novými vjemy. Přestože tedy naprostá většina lidí si již kampaň nevybaví, stále existují 

momenty, jako například „šumění ve sklenici“, odkazující právě na danou kampaň, zde konkrétně 

šumivou variantu léku. I samotný slogan, nosný prvek kampaně, je skoro 45% respondentů 

hodnocen jako  „nudný, nezajímavý“, přestože určité procento jej vidí jako vtipný či výstižný.

108
viz přílohu č. 5

109
KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. str. 351
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Kampaň si lidé vybavují prakticky jen z prostředí televize, minoritně je zastoupen indoor. 

To zejména vzhledem ke kladně hodnoceným vizuálům není příliš překvapivé. Oba výše zmíněné 

kanály právě dobře hodnoceného vizuálu využívaly.

Zajímavé je, že naprostá většina respondentů uvádí, že klíčová při výběru je pro ně rada 

odborníka, až pak doporučení blízké osoby (které je přitom nejčastějším seznámením se 

s produktem), přesto nebyly jmenovány kanály, v nichž byl dán prostor právě odborníkům 

(internet, tiskové zprávy atd.). 

Zajímavý rozpor lze nalézt u záměrně teoreticky položené otázky „Co by podle vás mělo 

být při výběru léčiva rozhodující?“ Přestože drtivá většina skoro 90% lidí jmenuje kvalitu či 

reference, paradoxně to byla právě cena, respektive její zvýšení (viz výše v textu práce), která 

měla velký vliv na prodej či jeho rychlé změny. Cenu zde přitom uvádí pouhá 3,45% lidí jako 

rozhodující faktor. Je zřejmé, jak se teoretický tón otázky promítl do „morálního“ uvažování 

tázaných, přitom právě cena rozhodně v reálném prostředí nebude hrát takto minimální úlohu. 

Jistá „zodpovědnost“ a snaha o „rozumné uvažování“ je patrná i v dalším okruhu, kdy se 

ptáme na problematiku regulace reklam a léčiva. Zde se ovšem názory více diferencují, jak 

ukazuje přehledně další graf v příloze:110

Různorodý pohled je podpořen tím, že respondenti v nadpoloviční většině považují léčiva 

za specifický produkt.

Jsou to právě seriózní informace, které lidé nejvíce požadují mezi atributy reklamy na 

léčiva. Procentuelně až za nimi zůstávají spolupráce s odborníky (velmi blízko prvnímu místu), 

vtipnost reklamy či odlišení se od konkurence. U známých výrobků pak potřeba reklamy 

z pohledu tázaných není životně nutná (cca 45% tvrdí, že není potřeba, silné značky jsou prý 

neochvějné).

110
viz přílohu č. 6
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Mezi dalšími zajímavými výstupy dotazníku lze zmínit názor lidí, že obal nehraje při 

koupi roli (cca 79%). Dnes tak již zřejmě dřívější boj s Aspirinem a jeho líbivějším obalem patří 

do minulosti. Ostatně, sám Aspirin nebyl zmiňován při hodnocení a jmenování konkurentů nijak 

častěji než jiné léky, respektive neměl rozhodně očekávanou převahu mezi dalšími substituty. 

Zazněl dokonce též názor, že celá propagace Acylpyrinu je krok vedle, protože díky obsahu ASA 

způsobuje krvácení, což odkazuje zpět na problematiku možných vedlejších účinků, zmíněných 

v první kapitole této práce. Zde zmíněné nevýhody tak nejsou zapomenuty a stále se najdou lidé, 

kteří odsuzují léčiva na bázi ASA jako skupinu celkově.

Dotazníku se účastnila převážná většina lidí ve věku 20-30 let (skoro 83%), bez převahy 

nějakého charakteru bydliště a s obvykle středoškolským vzděláním (72%´). Tato čísla jsou 

zřejmě do značné míry dána umístěním dotazníku na veřejně přístupném serveru, kam zavítají 

spíše mladší lidé bez ohledu na původ. 

5.4. Vývoj a alternativy

Závěrem této práce se nabízí zamyšlení, jak se výsledky relaunche a pozice Acylpyrinu 

mohou odrazit či změnit v budoucím čase. Budoucnost nelze předvídat a vzhledem k charakteru a 

rychlosti dnešní doby si dovolíme spíše vlastní skromný subjektivní názor. 

Trh jako takový pravděpodobně i nadále bude muset nabízet léčiva podobného charakteru. 

Vzhledem k civilizačnímu rozprostření nemocí ubývat nebude, zároveň nelze očekávat příchod 

nějakého všeléku, panacey, ač se o něčem podobném sní lidstvu odnepaměti. Farmaceutický 

byznys je natolik úspěšný a komerčně zajímavý, že podobný vývoj by byl v rozporu se zájmy 

prodejců i výrobců.

Česká republika jako malý trh bude zřejmě kopírovat světové či evropské dění, silná 

pozice Acylpyrinu by se proto bezdůvodně měnit neměla, pokud se neobjeví silný konkurent, 

který by dokázal nabídnout lepší produkt a prezentovat jej v lákavé formě. Dalším důvodem 

ústupu Acylpyrinu z jeho pozice by tak mohla být nějaká aféra, mediálně živená konkurencí.

Léčiva jsou ale specifická v tom, že výroba i vše okolo až po samotný prodej je velmi pečlivě 

hlídáno a nároky jsou kladeny tak, že výrobci samotní prakticky nemají možnost v něčem 



54

zásadním pouhým opomenutím selhat. Větší roli tak může hrát například obecný odklon od 

medikamentů a inspirace přírodou, objevují se názory, že látku ASA je tělo schopno si vytvářet 

samo, což rozvádí například Zdeněk Mlčoch.111 Přesto se nedomníváme, že by třeba ovoce či 

zelenina mohly nahradit léčiva jako taková, minimálně právě kvůli snaze výrobců, kteří by jistě 

trh nevyklidili bez boje.

Zajímavější otázkou tak může být, jakým způsobem se změní propagace léků, jako je 

Acylpyrin. V českém prostředí, které je dosti tolerantní, nelze zřejmě čekat nějaké zásadní volání 

po další regulaci. I nadále se budeme zřejmě setkávat s reklamou napříč médií, role internetu se 

může dostat do úrovně nad televizním vysíláním. Roli bude hrát informovanost zákazníka, velké 

množství informací nám internetové prostředí předkládá tak pohodlně, že zákazník má před 

samotnou koupí mnohem větší povědomí o produktu a cenách.112 Vzhledem k rostoucí 

segmentaci trhu se ale může jako důležité jevit umění vhodného specializovaného oslovení 

zákazníků komunikačními nástroji, o čemž hovoří Kotler.113

Silné značky budou i nadále silnými značkami, marketing do jisté míry lidem může 

nahrazovat náboženství a úcta ke značkám je v konzumní společnosti značná. Nelze asi říci, že by 

užitné výrobky typu Acylpyrinu představovaly ve vnímání na poli farmak přímo zázrak, ale 

přidaná hodnota, doplněná marketingem, se bude zřejmě projevovat stále.114

Další otázkou může být, zda se udrží představa, že silné značky představují ochranu pro 

nové výrobky, nebo naopak jimi budou udržovány při síle.115

111 
MLČOCH, Zbyněk, Kyselina acetylsalicylová (Anopyrin, Aspirin) - tělo ji umí samo vyrobit. In: Http://www.zbynekmlcoch.cz

[online]. 2009, 20. září 2009 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/clanky-studie/kyselina-

acetylsalicylova-anopyrin-aspirin-telo-ji-umi-samo-vyrobit

112 
KOTLER, Philip. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2. str. 133

113 
KOTLER, Philip. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2. str. 631

114 
HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. ISBN 80-86929-09-4. str. 16
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Závěr:

Tato práce by měla nabídnout shrnutí a popis aktivit, souvisejících s relaunchem léku 

Acylpyrin v daném období. Výrobek je představen nejprve po stránce původu a funkce, dále se 

seznamujeme s konkurenčním prostředím a fenoménem léčiv na bázi ASA jako takovým. Od 

raných dob a rozvoje Aspirinu coby pozdějšího hlavního konkurenta se dostáváme do českého 

prostředí, kde je ukázáno, jak zákazníci uvažují při vnímání značky. Je zde tak stanoveno jisté 

povědomí, na němž mohly jednotlivé prvky kampaně stavět. Zároveň se práce věnuje tomu, co 

bylo představeno jako nové. Získáváme tak náhled na vývoj produktu i jeho vnímání na trhu a 

mezi veřejností i odborníky. S ohledem na kampaň relaunche je nutné zmínit podmínky, které na 

trhu s léčivy panují. Proto je část práce věnována pravidlům regulace reklamy na léčiva a rozboru 

prostředí farmaceutického marketingu, který je představen jako specifický sektor. 

Na základě rozebraných okolností je pak představena přímo samotná kampaň, věnujeme 

se motivaci i způsobu, jakým autoři kampaně k aktivitám přistupovali. Důraz je kladen na 

přehled prvků marketingové komunikace, které se uplatnily, věnujeme se rozdílům mezi médii.

Konkrétní použití marketingových nástrojů je srovnáváno s teorií, kterou nám nabízí literatura.

Postupně se tak seznamujeme s komunikačními kanály, sledujeme cíle kampaně a prostředky 

jejich dosahování. Dostáváme se až k hodnocení použitých nástrojů, prostor je nechán i pro 

vlastní názory a zamyšlení se nad budoucím vývojem situace. 

Relaunch Acylpyrinu je ukázán jako příklad úspěšné kampaně, jejíž cíle byly podle 

dostupných informací naplněny, nově představené výrobky se ujaly a značka jako taková posílila 

svoji pozici. Tyto závěry jsou v práci konfrontovány s vlastním autorovým šetřením s důrazem na 

dotazníkový průzkum. Práce měla za cíl nejen relaunch jednoduše popsat pomocí pouhého výčtu 

metod, ale zároveň se zamyslet nad jejich provázaností a smysluplností. Farmaceutický 

marketing je natolik živoucí oblastí, že poznatky získané studiem případu Acylpyrinu, je nutné 

vidět v souvislostech s dalšími jevy na trhu. Tehdy mohou být zkušenosti a znalosti z konkrétního 

případu „relaunch Acylpyrinu v letech 2007-2009“ přenositelné a napomáhající v orientaci 

v dané problematice i aktivní marketingové komunikaci jako takové. 

Výsledné hodnocení kampaně vyznívá kladně, obě strany, Herbacos Recordati i Focus 

Agency se shodují na úspěchu. Představení nových výrobků Acylpyrin +C Effervescens a 
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Acylpyrin Effervescens proběhlo plynule a zboží si získalo své zákazníky. Přesné hodnocení 

jednotlivých okruhů kampaně po ekonomické stránce není z hlediska nedostatku interních 

materiálů (rozpočtu, výnosů atd.), spadajících pod vlastnictví Herbacos Recordati možné, 

jednotlivé nástroje tak byly popsány spíše z hlediska vhodnosti a konkrétního využití. Jejich 

vzájemná kooperace je v práci hodnocena kladně, stejně jako zastřešující slogan „Chřipka a 

bolest vyšumí!“, nesoucí jasné poselství a vhodně odkazující na nové výrobky.

Doprovodné aktivity a informace (ať chtěné či nechtěné) vyvolaly dostatečný ohlas. 

Komunikaci v rámci kampaně tak můžeme taktéž hodnotit kladně. Přesto pravděpodobně účinek 

relaunche nepřetrval v plné síle dodnes a jen sotva lék může držet pozici, jakou měl například 

Aspirin v raných dobách. Přesto se zřejmě podařilo připomenout lék jako silnou značku i 

s novinkami, Acylpyrin žije dál jako silný hráč a neobyčejně rozšířený produkt. 
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Summary

This thesis brings the summary and description of activities, bound to Acylpyrin in the 

chosen era. The origin and function of the product are mentioned first. In the next step we 

considered the concurrents and the ASA-based medicaments themselves. The early age of 

Aspirin as a concurrent is described first, then its position in Czechoslovakia and Czech 

Republic, where the thinking of customers about the brands is shown. There we have some 

presumptions and attributes the campaign could be build on. The thesis mentions the new aspects 

and products as well. Therefore, we can observe the evolution of product and its position on 

market among customers. If writing about relaunch itself, there are some regulatives of this area 

of marketing to be written down too. 

Because of that, one chapter deals with the restriction of pharmaceutic advertisement and its 

specialities. 

With all the circumstances mentioned above, we can present the very relaunch campaign, 

considering motivation of the authors and the way how they worked. The marketing 

communication is set on the top of our interest, with the difference between concrete media 

mentioned as well. All the used instruments, strategies and tactics are described and evaluated, 

with the use of proper literature and theories. There are the ideas of things to be and acts to come, 

short humble vision of next era. 

Relaunch of Acylpyrin is shown as an example of successful marketing activity with 

fulfilled wishes and achieved goals. These premises are conforented with the results of the own 

survey of the thesis´s author. The goal of the thesis is not the description of the relaunch only, but 

finding the synergy of used methods and deeper structure of the result. 

On the field of living pharmacy bussiness, the results of our study have the right meaning 

on the market just to be seen in their complexity, the concrete experience taken out from our 

„relaunch study“ can be applicated on another area or the art of marketing communication itself 

afterwards. 

The final evaluation of the campaign is pretty good, both sides sentenced the success.

The new products Acylpyrin Effervescens and Acylpyrin Effervescens +C took place on the 

market and found their customers. 
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Because the lack of private information from Herbacos Recordati, our economic vision 

couldn´t be accurate, the described tools and instruments are questioned from the point of view of 

their impact and using. There is a cooperation among them, very important and successful. 

Well-created seems to be the motto „Let the flu and pain vanish!“, which is bound to new 

products and bears a simple message.

Despite interesting activities and information and well-managed communication , the 

results of this relaunch are not seen in such a bright light nowadays. The strength of e.g. Aspirin 

brand in its prime is something never to be reached for Acylpyrin in world wide connotations. 

Finally, although that, the relaunch was successful and reminded the products as a strong 

brand with its new goods. Acylpyrin is a well-respected and widespread product.



59

Použitá literatura

Knihy

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace: [získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich 

očekávání]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 275 s. ISBN 80-722-6811-2. 

HAIG, Matt. Království značky: Největší omyly a úspěchy všech dob. Ekopress, 2006, 322 s. 

ISBN 80-86929-09-4. 

HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických 

fakult VŠ. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, 372 s. ISBN 978-80-7179-890-3. 

HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s. ISBN 80-

854-2483-5. 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. 

ISBN 978-807-3672-874.

KOTLER, Philip. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada, c2004, 855 s. ISBN 978-80-247-0513-2. 

KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-
1359-5. 

KUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 

236 s. ISBN 978-80-247-2439-3. 

METYŠ, Karel, BALOG, Peter. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, c2006, 208 s. ISBN 

80-247-0830-2.



60

PELSMACKER, Patrick de. Marketingová komunikace. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

c2003, 581 s. ISBN 80-247-0254-1. 

VOLLMER, Helga. Aspirin: lék století dělá kariéru : mnohostranné použití kyseliny 

acetylsalicylové. Praha: Pragma, c1998, 231 s. ISBN 80-720-5586-0.

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007, 294 s. 

ISBN 978-80-247-2196-5. 

(tyto knihy nebyly využity z důvodu nahrazení jinými, pro naši potřebu výstižnějšími - Keller, či 

pro charakter spíše managerské příručky - Aaker:

AAKER, David A. Brand building: budování obchodní značky : [vytvoření silné značky a její 
úspěšné zavedení na trh]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 312 s. ISBN 80-722-6885-6. 

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky: budování obchodní značky : [vytvoření silné 
značky a její úspěšné zavedení na trh]. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 796 s. ISBN 978-80-247-
1481-3. )

Internetové zdroje

Historie léku Aspirin: 1897-1899. Http://www.aspirin.cz [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

Http://www.aspirin.cz/aspirin/history/1/index.asp. 

Acylpyrin: Kyselina proti bolesti a teplotě. In: Http://www.klinikazdravi.cz [online]. 2008, 

20.listopad 2008 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.klinikazdravi.cz/novinky/technologie/acylpyrin/ 

LOUCKÁ, Pavla. Aspirin a acylpyrin. Www.vesmir.cz [online]. 1998/3, č. 77, s. 176 [cit. 2012-

05-10]. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/aspirin-a-acylpyrin



61

Acylpyrin pomáhá proti trombóze. In: Http://www.klinikazdravi.cz [online]. 2012, 17.duben 2012 

- 06:58 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.klinikazdravi.cz/clanky/acylpyrin-pomaha-

proti-tromboze

Kyselina acetylsalicylová může pomoci v boji proti osteoporóze. In: Www.ulekare.cz [online]. 

7.12.2009, 7.12.2009 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.ulekare.cz/clanek/kyselina-

acetylsalicylova-muze-pomoci-v-boji-proti-osteoporoze-9758

STARÁ, Kateřina. Acylpyrin může léčit i ublížit. In: Http://ona.idnes.cz [online]. 2008, 29. února 

2008 6:00 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://ona.idnes.cz/deti.aspx?c=A080228_104655_zdravi_deti_bad

Kyselina acetylsalicylová: lék, nebo alergen?. In: Www.ceskenoviny.cz [online]. 2009, 31.08.2009 

07:43 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kyselina-

acetylsalicylova-lek-nebo-alergen/394838 

Farmaceutický průmysl: Studie. In: Https://docs.google.com [online]. 2004 [cit. 2012-05-10]. 

Dostupné z: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CS28J605Rn4J:faf.vfu.cz/export/sites/faf/struktur

a-fakulty/sekce_ustavy/aplikovana_farmacie/download/dejiny/FARMACEUTICKY-PRUMYSL-

2004.ppt+l%C3%A9ky+v+%C4%8Deskoslovensku&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESi1F

E0i9JanP7jqjuEVb0BYrdPTriMP3M9PhjgnHrMdhIWETKXMwswuleJit_d3yigFxyBaqrU2bfhN

wHwAO6Ru1af5EyOLDm_Q3gymPM9eB9Oi73wCZcdoi76U1GqQfiW0pcwC&sig=AHIEtbQa

KpdZdyGXZsAYxYaEpjfZmQPGug 

ŠRÁMKOVÁ, Marie. Rozkvetlé potěšení. In: Http://zena-in.cz [online]. 2009, 21.05.2009 [cit. 

2012-05-10]. Dostupné z: http://zena-in.cz/clanek/rozkvetle-poteseni?autor=21180

Acylpyrin versus Aspirin - vybírejte léky s rozumem. In: Http://magazin.softimage.cz [online]. 

[cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://magazin.softimage.cz/acylpyrin-versus-aspirin-vybirejte-

leky-s-rozumem/



62

DOLEŽAL, Tomáš, Léky a reklama. In: Http://www.farmakologie.net [online]. 2000, 24.11.2000 

[cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://old.lf3.cuni.cz/farmakologie/reklama/index.htm 

Reklama na léky se vyplácí. In: Http://www.celostnimedicina.cz [online]. 2005, 09.01.2005 [cit. 

2012-05-10]. Dostupné z: http://www.celostnimedicina.cz/reklama-na-leky-se-

vyplaci.htm#ixzz1lRd01f00 

Miliardy korun na farmaceutický marketing. In: Http://www.zdrav.cz [online]. 2005, 29.Září 

2005 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z:

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6566 

Farmaceutické mýty. In: Http://www.project-syndicate.org [online]. 2005, 25.4. 2005 [cit. 2012-

05-10]. Dostupné z: http://www.project-syndicate.org/commentary/pharmaceutical-myths/czech

JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Evidence Based Medicine. Http://www.ikaros.cz [online]. 2001, 5., č. 

10 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/833

Historie společnosti. Http://www.recordati.cz [online]. 2012 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.recordati.cz/historie_spolecnosti/

KOPIC, Karel. Storyboard for TV spot ACYLPYRIN. In: Http://www.karelkopic.cz [online]. 

2008 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.karelkopic.cz/us/slides/zp_oth_storyb-acylp.htm

HERBACOSBOFARMA. Acylpyrin+C_komix_CZ. In: Http://www.youtube.com [online]. 3. 02. 

2010 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=BoKDxLAHVCg

BROŽ, František. Acylpyrin - případová studie: Případová studie léku Acylpyrin. In: 

Http://prezi.com [online]. 2011, 17.1.2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://prezi.com/9ltoiqi4j2kz/acylpyrin-pripadova-studie/



63

BROŽ, František. Spolupráce s PR agenturou. In: Http://www.m-journal.cz [online]. 2008, 

17.12.2008 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/public-relations/uvod-do-

PR/spoluprace-s-pr-agenturou__s363x467.html

ŘEHÁKOVÁ, Renata. Vyhrajte batoh plný dárků od značky Acylpyrin. In: 

Http://www.babinet.cz [online]. 2010, 12. 7. 2010 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z:

http://www.babinet.cz/zobraz.php?7386

Acylpyrin: Acylpyrin - chřipka a bolest vyšumí!. In: Http://www.focus-age.cz [online]. [cit. 2012-

05-10]. Dostupné z: http://www.focus-age.cz/cs/pripadove-studie/acylpyrin 

KOTRBA, Štěpán. Mediální pasáci II: "Důvod? Kvalita práce!". In: Http://blisty.cz [online]. 

2011, 25.1.2011 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: http://blisty.cz/art/56918.html 

KADLEC, Michal. Acylpyrin - reklamní kampaň v ČR. In: Www.vyplnto.cz [online]. 2012 [cit. 

2012-05-10]. Dostupné z: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/acylpyrin-reklamni-

kampan/

MLČOCH, Zbyněk, Kyselina acetylsalicylová (Anopyrin, Aspirin) - tělo ji umí samo vyrobit. In: 

Http://www.zbynekmlcoch.cz [online]. 2009, 20. září 2009 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z: 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/medicina/clanky-studie/kyselina-acetylsalicylova-

anopyrin-aspirin-telo-ji-umi-samo-vyrobit

Dozor nad reklamou. Www.sukl.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/dozor-nad-reklamou

Reference. Http://www.sphere-studio.cz [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: 

http://www.sphere-studio.cz/

Acylpyrin. Http://www.impuls.cz [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: 

http://www.impuls.cz/clanek/acylpyrin/222947



64

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Volně prodejná léčiva na bázi ASA – přehled základních konkurentů s ohledem na 

cenu (tabulka)

Příloha č. 2: Obaly léků Aspirin a Acylpyrin (obrázek)

Příloha č. 3: Komiksový vizuál (obrázek)

Příloha č. 4: Fotografie z ISIC Tour (obrázek)

Příloha č. 5: Povědomí o léku (graf)

Příloha č. 6: Názory na regulaci reklamy na léčiva (graf)

Příloha č. 7: Otázky z dotazníku (text)



65

Přílohy:

Příloha č. 1: Volně prodejná léčiva na bázi ASA – přehled základních konkurentů s ohledem na 

cenu (tabulka)

Příloha č. 2: Obaly léků Aspirin a Acylpyrin (obrázek)

Název léku velikost balení složení (mg) výrobce Cena cca (Kč)

ACYLPYRIN® tbl. 10 500 mg ASA Herbacos ČR 20

ACYLPYRIN® + C EFF. 12 320 ASA + 200 

acidum ascorbicum

Herbacos ČR 63

ACYLPYRIN® EFF. 12 500 ASA Herbacos ČR 59

ASPIRIN® tbl. 10 500 ASA Bayer SRN 30

ASPIRIN® 100 mg tbl. 10 100 ASA Bayer SRN 36

ASPIRIN® C EFF. 20 400 ASA + 240

acidum ascorbicum

Bayer SRN 158
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67

Příloha č. 4: Fotografie z ISIC Tour (obrázek)



68

Příloha č. 5: Povědomí o léku (graf)
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Příloha č. 7: Otázky z dotazníku (text)

1. Znáte lék Acylpyrin?

2. Odkud jste se o léku dozvěděli?

3. Užíváte Acylpyrin v případě potřeby?

4. Vnímáte Acylpyrin jako jedničku na trhu ve své kategorii?

5. Zaznamenali jste v letech 2007 až 2009 v českém prostředí reklamní kampaň Acylpyrinu?

6. Kde jste zaznamenali propagaci Acylpyrinu?

7. Která cesta je pro vás při výběru léčiva nejpřesvědčivější?

8. Co by podle vás mělo být při výběru léčiva rozhodující?

9. Jste pro regulaci reklamy na léčiva?

10. Jak hodnotíte ztvárnění reklamy na Acylpyrin v letech 2007-2009?

11. Co oceňujete u reklam na léčiva?

12. Věříte, že "známé" výrobky potřebují reklamu?

13. Vnímáte pozici Acylpyrinu na trhu po relaunchi a nových reklamních kampaních a 

dalších doprovodných aktivitách jako silnější?

14. Jak hodnotíte slogan "Acylpyrin - chřipka a bolest vyšumí!"

15. Hraje pro vás při výběru léčiva roli obal a vzhled?

16. Jaké znáte konkurenty /alternativy pro Acylpyrin na českém trhu?

17. Domníváte se, že kampaň, probíhající před několik lety, může dodnes zajišťovat výrobku 

jeho pozici?

18. Pokud si na proběhnuvší relaunch výrobku v letech 2007-2009 v ČR vzpomenete, co vám 

utkvělo v paměti?

19. Soudíte, že léčiva jsou z pohledu propagace a marketingu produkty jako každé jiné?

20. Kolik je vám let?

21. Charakter vašeho bydliště

22. Vaše dosažené vzdělání je?


