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1) Uvod. 

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou event marketingu 

jako moderního. nástroje využívajícího lidské emoce a prožitky k působení 

na spotřební chování jedinců, zejména pak jeho praktického využití 

v komunikačním mixu firem a organizací. Toto téma považuji za nesmírně 

zajímavé a podnětné nejen z obchodního, ale rovněž z kulturního, 

psychologického, sociologického hlediska. Jedním z hlavních důvodů 

výběru této problematiky je má aktivní činnost v marketingu a event 

marketingu obzvláště. Domnívám se tedy, že na těchto stránkách budu 

moci zhodnotit některé své praktické zkušenosti, a naopak pro mě nové 

poznatky, získané při podrobném studiu dostupných podkladů 

pro diplomovou práci, budou nepochybně přínosem pro mé budoucí 

působení v marketingu. 

Event marketing je v naší zemi poměrně novým komunikačním 

nástrojem, objevil se zde samozřejmě až několik let po revoluci v roce 1989, 

v první polovině 90. let 20. století. Někteří současní marketingoví pracovníci 

se s ním doposud blíže nesetkali a ne všechny firmy a instituce event 

marketing aktivně využívají. Dá se říci, že v našich podmínkách jde o území 

ještě ne zcela probádané a skrývající velký potenciál. 

Této situaci, bohužel, odpovídá též situace na poli odborné literatury 

věnované event marketingu. Zájemce o danou problematiku má na českém 

trhu k dispozici pouze jednu takto úzce orientovanou publikaci, knihovny 

pak nabízejí především publikace v německém jazyce, což je způsobeno 

faktem, že v Německu je event marketing již značnou dobu etablován 

a je běžně využíván jako samozřejmá součást marketingové komunikace. 

Cílem mé práce je tedy alespoň nepatrně přispět k vyplnění této 

mezery v odborném povědomí a vytvořit tak smysluplný odrazový můstek 
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pro další zájemce, kteří snad brzy zanalyzují a prozkoumají oblast event 

marketingu podstatně podrobněji a obsáhleji. 

Ve své práci se zabývám jednak teoretickými základy tohoto 

marketingového nástroje, zahrnující základní terminologii, typologii 

a v neposlední řadě též psychologické, sociologické, kulturní a ekonomické 

aspekty tohoto fenoménu posledních let. Dále se zaměřuji na základní 

aspekty praktického využití event marketingu a jeho zahrnutí 

do marketingových strategií, včetně pravidel definování cílových skupin, 

jejich vyhledávání, účinného oslovení a změny či posílení jejich postoje 

ke značce, což podporuji případovými studiemi z praxe. Specifickou skupinu 

mezi zadavateli nebo pořadateli event marketingových projektů tvoří 

nekomerční organizace, kterým věnuji zvláštní podkapitolu o využití event 

marketingu v praxi. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti event 

marketingových aktivit se u rozpočtových i nevládních institucí setkáváme 

s poněkud méně častým využitím a především odlišnou koncepcí eventů. 

Cílem projektů využívajících prožitek a emoce není v neziskovém sektoru 

navýšení prodeje, jako je tomu ve sféře komerční, nýbrž osvěta, stírání 

sociálních a mezikulturních rozdílů a současně posílení pocitu sounáležitosti 

jedince se svou skupinou a prostředím. 

V další části práce popisuji samotný proces vzniku event 

marketingového plánu, od stanovení cílů a zajištění prostředků, přes vlastní 

realizaci až po závěrečné vyhodnocení komunikačního účinku projektu 

(prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu), kterému v praxi 

často nebývá věnován dostatek pozornosti. 

Závěrem hodnotím perspektivy a vývojový potenciál tohoto 

komunikačního nástroje a důležitost jeho integrace do komunikační 

strategie nejen současných obchodních společností a značek, ale 

i neziskových organizací. 
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Definice důležitých termínů. 

Pro snazší porozumění textu a hlubší přiblížení problematiky 

především čtenáři, který se běžně nepohybuje v marketingovém prostředí, 

přistoupím nejprve k podrobnému definování všech zásadních pojmů, 

souvisejících s tématem. U všech termínů uvádím především obecně 

uznávané definice, v některých případech i takové, které svým pojetím 

zajímavým a netradičním způsobem z obecně uznávaných definic vybočují. 

Neshoduje-Ii se uvedené vymezení daného pojmu s mým osobním pojetím, 

se kterým ve svém textu pracuji, uvádím závěrem i toto spolu s vysvětlením, 

proč tomu tak je. 

Značka, obchodní značka. 

V marketingových slovnících bývá pojem značka popsán jako 

kombinace symbolů, slova designu, kterými se produkt určité firmy odlišuje 

od výrobků jiných společností. Kromě jednoho produktu může značka 

zahrnovat i celou produktovou řadu společnosti. 1 ) 

Podle mého názoru je však potřeba do tohoto termínu zahrnout ještě 

něco navíc. Něco, co má mnohem větší hodnotu než výše uvedená 

kombinace symbolů, slova designu, a to vztah, jaký mají cíloví spotřebitelé 

ke značce, a emoce, které v nich vzbuzuje, protože teprve tento atribut dává 

značce její plný význam. David Ogilvy, zakladatel jedné z nejúspěšnějších 

agentur v historii reklamy, zachytil nádherně význam pojmu značka v krátké 

větě, která je již dlouhá léta ústní tradicí předávána všem zaměstnancům 

agentury jako jedno ze základních dogmat firemní kultury: "Značka je to, 

co vám zůstane, když vám shoří továrna. u Emocionálního náboje značek 

si cenil natolik, že ho kladl v žebříčku obchodních hodnot nad všechno 

ostatní. Zaměstnanci dnes již celosvětově rozšířené sítě reklamních agentur 
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Ogilvy mají v kanceláři stále na očích výrok svého zakladatele o tom, 

že: "Nepracujeme pro svého zaměstnavatele, dokonce ani pro své klienty. 

Pracujeme pro značky. " 

Marketing. 

Marketing je souhrn metod, jejichž. prostřednictvím organizace 

produkuje výrobek či službu a následně pro ně hledá odbytový trh, 

systematicky s ním pracuje a stará se o něj. Chápeme marketing jako 

systém řízení pozice určité značky či produktu na trhu, zahrnující širokou 

škálu aktivit od vývoje nových produktů podle aktuální situace na trhu, přes 

jejich vhodnou komunikaci směrem k cílovým skupinám, až 

po vyhodnocování úspěšnosti celého procesu. Jedná se o celkovou 

koncepci řízení firem a institucí, která vede k dosažení komunikačních cílů 

prostřednictvím poznání, uspokojování a ovlivňování nároků a potřeb 

konečných spotřebitelů, a to pokud možno v účinnější míře, než 

konkurence. Marketing může být a je účinně využíván nejen v komerční 

sféře, ale i v neziskovém sektoru, jako například ve veřejných službách, 

v kulturních, zdravotnických a výchovných organizacích. 2
) V posledních 

několika málo letech jsme svědky značného nárůstu využívání aktivní 

marketingové komunikace zejména v charitativních organizacích. 

Marketingový mix. 

Zahrnuje čtyři kontrolovatelné proměnné, které firma nebo 

organizace reguluje tak, aby upravovala nabídku podle přání zákazníka 

a tím pokud možno efektivně nacházela odbytiště pro své služby nebo 

produkty. Marketingový mix je souborem taktických marketingových 

nástrojů, a to konkrétně nástrojů výrobkových, cenových, distribuční 

a komunikační politiky. Z anglických názvů těchto proměnných (product, 

4 



f 

Diplomová práce Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu 

price, place, promotion) vychází často užívaný zkrácený výraz označující 

marketingový mix jako ,,4P marketingu". Složky marketingového mixu jsou 

následující: 

o Výrobek (product). 

Výrobek je definován jako entita mající objektivní a subjektivní 

charakteristiky, kterými se stává pro zákazníka zajímavým. Výrobkem 

mohou být nejen předměty, ale i služby, činnosti, místa nebo organizace.3
) 

o Cena (price). 

Druhá kategorie představuje většinou finanční protihodnotu, kterou 

musí cílový spotřebitel vynaložit, aby požadovaný produkt získal. Cena je 

nejpružnějším prvkem marketingového mixu a zatímco ostatní "P" přinášejí 

společnosti pouze náklady, cena jako jediná kategorie generuje zisky.4) 

o Místo (place). 

Pod kategorii místo nebo distribuce zahrnujeme veškeré taktiky 

a distribuční kanály, díky nimž je výrobek pro zájemce dostupný. Vztahuje 

se i na fyzickou distribuci výrobku, tedy skladování, balení, přepravu nebo 

typ a počet distribučních míst.S) 

o Propagace (promotion). 

Čtvrtá kategorie, propagace, je pro zaměření mé diplomové práce 

nejpodstatnější součástí marketingového mixu a nadále se jí zabývám 

nejvíce. Zahrnuje komunikační nástroje, které směřují k tomu, aby se cílový 

spotřebitel o výrobku dozvěděl, uvědomil si jeho charakteristiky a přínosy 

a následně výrobek zakoupil.6) 
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Komunikační mix. 

Komunikačním mixem rozumíme komplexní souhrn veškerých 

komunikačních nástrojů, které firmy a jiné instituce nasazují ve své 

marketingové komunikaci směrem ke svým cílovým skupinám. Mluvíme 

tedy jak o klasické reklamě, neboli nadlinkové komunikaci, tak o rozličných 

nástrojích zahrnujících například eventy a akce na podporu prodeje, neboli 

podlinkové komunikaci. Event marketing v žádném případě nemůže 

efektivně fungovat sám o sobě a v komunikačním mixu hraje roli jakési 

"třešinky na dortu". Jedná se tedy o aktivity doplňkového charakteru, které 

nebývají vždy využívány. Navzdory tomu však dokáží marketingovou 

komunikaci značně okořenit a dodat jí na údernosti. Eventy a akce 

zaměřené na podporu prodeje určitého výrobku či služby by měly být 

součástí plánu marketingové komunikace každého subjektu. 

Event. 

Výraz původem z angličtiny byl v nepozměněné a nepřeložené 

podobě převzat kromě jiných jazyků i do češtiny, neboť jeho jednoznačný 

překlad je velmi komplikovaný, ne-Ii nemožný, stejně jako jeho přesná 

a obecně platná interpretace. Anglicko-české slovníky uvádějí řadu 

synonym, které však vesměs shodně vyjadřují událost 7), případ, příhodu, 

zážitek nebo prožitek. Velmi obecně se dá říct, že se jedná o událost, která 

probíhá v konkrétním čase na konkrétním místě. 

Z marketingového hlediska pak pod pojmem event rozumíme akce 

nejrůznějšího druhu (sportovní, odborné, kulturní, společenské, ... ) pořádané 

za účelem předání určitých klíčových sdělení cílovým příjemcům. Jedná 

se především o aktivity, které jsou zaměřeny na propagaci firem a institucí, 

jejich činnosti a produktů. 
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Klíčovým aspektem eventu jsou emoce. Účastník eventu je sám 

přímo vtažen do děje a prožívá tak veškeré dění kolem sebe na vlastní kůži. 

Ruku v ruce s prožitky jdou samozřejmě více či méně silné emocionální 

reakce, díky nimž utkví poselství eventu v paměti každého jedince 

podstatně snáz a déle, než jakékoliv neemotivní sdělení. Lidská psychika 

ale nepracuje jen s pozitivními, ale bohužel i s negativními emocemi, které 

mnohdy mají mnohem větší váhu. Člověk má totiž, naneštěstí 

pro marketéry, tendenci pamatovat si podstatně lépe záporné emocionální 

dojmy a staví je významově výrazně výše nad dojmy ostatní, byť sebevíc 

kladné. V marketingu je tato skutečnost obzvláště důležitá. Každý 

organizátor eventu by měl tento fakt mít neustále na mysli a pečlivě 

připravovat akci do posledních detailů, aby nepovedená zdánlivá maličkost, 

které někdo při přípravě nevěnoval dostatek pozornosti, zbytečně 

nepokazila celý dojem z jinak úspěšné události. Setkala jsem se například 

se situací, kdy společnost uspořádala slavnostní večer pro své obchodní 

partnery a důležité zákazníky. Akce měla velice poutavý scénář, účastníci 

se skvěle bavili, o čemž mimo jiné svědčí i fakt, že téměř všichni odcházeli 

v pozdních nočních hodinách. Jenže právě zde narazili organizátoři 

na problém, který jistě nikdo nepředjímal a nikoho nenapadlo mu 

předcházet. V pozdních hodinách byl obsluhující personál šatny 

ve značném početním oslabení a nedokázal zvládnout náhlý nápor 

účastníků, kteří si přišli pro své svršky. Díky nastalému zmatku, došlo navíc 

k jistým technickým problémům v elektrickém šatnovém systému, které pak 

na několik desítek minut zcela znemožnili vyzvedávání šatů. Výsledek byl 

takový, že během několika desítek minut čekání ve frontě na kabát 

se emocionální zážitek zatím nadšených hostů otočil o 180 stupňů 

a veškerá pozdější zpětná vazba od zúčastněných na danou akci byla 

poněkud rozpačitá. Tato příhoda je zřejmým důkazem toho, že i relativně 

bezvýznamný negativní emocionální podnět může mít pro jinak úspěšný 

event fatální důsledky a může pro pořádající subjekt znamenat nejen únik 
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vynaložených financí, ale v krajním případě ztrátu důvěry či loajality 

některých zákazníků. 

Event marketing. 

Jak je na první pohled patrno, je tento pojem složený ze dvou slov:. 

event a marketing. Význam obou samostatně stojících termínů jsme si již 

vysvětlili výše. Co však znamenají, spojíme-Ii je v jeden pojem? 

Můžeme se setkat s řadou více či méně přesných definic pojmu 

event marketing. Podívejme se na vybrané definice, které uvádí odborná 

literatura. 

"Event marketing je představení či akce} která má adresátům 

(zákazníkům, obchodním partnerům) názorovým vůdcům 

a spolupracovníkům) zprostředkovat firemní, případně produktové sdělení 

prostřednictvím zinscenování výjimečného zážitku. Jinými slovy vytvořit 

takové emocionální a psychické momenty, jež aktivují proces vedoucí 

k porozumění. " 8) 

"Event marketing je nasazení eventů coby komunikačního nástroje 

(média) v rámci reklamy, podpory prodeje, public relations nebo interní 

komunikace. " 9) 

nPod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků sejně 

jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky 

mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované 

uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její 

produkty. " 10) 

8 



Diplomová práce Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu 

Jak je vidět z výše uvedených definic, v odborných kruzích se různí 

chápání event marketingu zejména ve dvou významech. Část odborné 

veřejnosti pojímá event marketing pouze jako samotnou akci, další část ho 

chápe jako nástroj, který tyto akce využívá jako prostředky k dosahování 

konkrétních cílů. Já se přikláním ke komplexnímu pojetí event marketingu 

jakožto nástroje a samotných eventů jako prostředků, se kterými event 

marketing řízeně pracuje. 

Ve zkratce můžeme tedy event marketing definovat jako 

plánování a inscenování zážitků pro přesně vymezené cílové skupiny 

v rámci firemní či širší společenské komunikace. Tyto zážitky 

vyvolávají emoce, jejichž cílem je podpořit ideu, produkt, značku a 

v neposlední řadě image pořádající firmy nebo instituce. 

Zaměřením i provedením se od sebe jednotlivé akce mohou výrazně 

lišit. Do event marketingových aktivit lze zařadit širokou škálu událostí od 

uzavřených pracovních setkání v úzkém kruhu účastníků (např. zasedání 

představenstva), přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou 

strukturou (tisková konference, dealerský den, veletržní prezentace, launch 

nové služby či produktu) až po eventy ryze společenské (galavečery, 

recepce, zahradní slavnost) nebo sportovní a další outdoorové akce 

(golfové a tenisové turnaje, bowling, curling, motokáry apod.).11) 

K podrobnější charakteristice jednotlivých typů akcí se dostanu později 

v kapitole o využití event marketingu v praxi. 

Často se, bohužel, setkáváme se zkresleným chápáním významu 

event marketingu, a to i mezi marketéry. Jak ukázaly výsledky výzkumů, 

které v roce 1996 provedla agentura Vok Oams mezi marketingovými 

odborníky v Německu, bylo tehdy chápání významu pojmu event marketing 

ve většině případů značně omezené. 51 % dotázaných spojovalo event 

marketing s incentivními (motivačními) akcemi, 44% s vnitrofiremními 
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konferencemi, 42% s podporou prodeje, 38% s veletrhy a výstavnictvím 

a 23% se školeními. 12
) Event marketing bychom však měli chápat jako 

ucelenou a širokou škálu všech výše uvedených událostí a systém citlivě 

navzájem propojených postupů a scénářů. S ohledem na jisté zpoždění, 

se kterým vstoupil event marketing i na náš trh, se dá vycházet z tvrzení, že 

v dnešní době je u nás podobná situace, jak byla v roce 1996 popsána 

v Německu. Tedy, že většina českých marketingových odborníků pod pojem 

event marketing nezahrnuje celou množinu jmenovaných akcí, ale pouze 

jejich úzkou podmnožinu, většinou takovou, s níž se setkává ve své 

každodenní práci. Toto tvrzení dále podkládám průzkumem. 

Cílová skupina 

V textu často zmiňuji termín cílová skupina, je tedy důležité vysvětlit 

význam i tohoto pojmu. Setkáváme se též se synonymy cílové publikum 

nebo cílový trh. Literatura uvádí charakteristiku cílové skupiny jako 

segmentu populace, na který je namířena reklama a jiná marketingová 

komunikace. 13
) Jedná se o souhrn všech osob, na které chceme svou 

marketingovou komunikaci zaměřit a působit na ně jejím prostřednictvím. 

Má-Ii být komunikace opravdu účinná a padnout "na úrodnou půdu", je 

bezpodmínečně nutné cílovou skupinu poměrně podrobně definovat 

na základě sociodemografických a psychologických charakteristik. 

Zaměření propagace na přesně vymezenou cílovou skupinu pak umožní její 

účinnější zasažení. Početnost takto vymezené skupiny závisí na předmětu 

komunikace a může variovat od desítek osob, kdy komunikujeme velmi 

specifický produkt, až po statisíce spotřebitelů pro komunikaci produktů 

denní masové spotřeby. 

Jakoukoliv marketingovou komunikaci, tedy i event marketing, lze cílit 

dvěma základními směry. Dovnitř firmy nebo instituce a navenek. Do interní 

cílové skupiny patří především zaměstnanci, ale i obchodní partneři, 
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akcionáři apod. a zpravidla se jedná o víceméně homogenní skupiny 

recipientů. Do cílové skupiny externí pak patří všichni recipienti mimo 

firemní prostředí a ve většině případů je externí cílová skupina 

heterogenního charakteru. Zahrnuje příjemce od stávajících nebo 

potenciálních zákazníků, přes širokou veřejnost až po novináře a názorové 

vůdce. 

Pojem externí cílová skupina dále zahrnuje dva typy spotřebitelských 

subjektů. Prvním typem je osobní nebo koncový uživatel, tedy jedinec, 

který využívá služby a produkty pro svou vlastní potřebu nebo pro potřebu 

své domácnosti. Druhým typem jsou firemní neboli korporátní uživatelé, 

kam řadíme firmy, neziskové a nevládní organizace, státní úřady a jiné 

instituce, které využívají produkty a služby k zajištění svého 

bezproblémového fungování. 

V souvislosti s posloupností působení na cílové publikum rozlišujeme 

ještě cílové skupiny primární a sekundární. 14
) Primární cílová supina je ta, 

na kterou působíme marketingovou komunikací přímo a ovlivňujeme tím její 

postoj a chování vůči značce. V případě event marketingu je to skupina 

osob, pro kterou je samotný event realizován, a která se ho přímo zúčastní. 

Oproti tomu cílová skupina sekundární zahrnuje osoby, které na eventu 

přímo neparticipují, ale jeho klíčové sdělení se k nim dostává a ovlivňuje je 

zprostředkovaně, například skrze referenční skupiny nebo média. 

Při vytváření koncepce marketingové komunikace se v praxi často 

využívá tzv. insight, laicky řečeno vhled do duše spotřebitele. Různými 

metodami kvalitativního průzkumu je nutno získat o cílové skupině obrovské 

množství důležitých údajů. Berou se přitom v úvahu každodenní zvyklosti 

typického představitele takové skupiny, jeho způsob chování a trávení času 

během dne. Důležité jsou přitom sebemenší detaily, které si mnohdy 

respondent ani neuvědomuje, jako například to, co udělá ráno 

po probuzení, zda během svých každodenních ranních příprav poslouchá 

rádio nebo televizi, čím jezdí do práce nebo do školy, jak tráví svůj čas 
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během cesty, jaké čte noviny, jak a s kým tráví volný čas odpoledne 

a večer, zda a co čte nebo poslouchá před usnutím a podobně. Díky 

insightu mnohem lépe vymezíme způsob a média, kterými danou skupinu 

účinně oslovíme. Občas se stává, že při vytváření insightu podléháme 

stereotypům nebo insight definujeme podle svého vlastního chování, což je 

velikou chybou a může to znamenat i fatální neúspěch propagace 

postavené na základě takto chybně zpracovaného insightu. Jako příklad 

uvedu případ ze své praxe. Reklamní agentura připravovala komunikační 

kampaň pro firmu vyrábějící nápoje pro mladou generaci. Tvůrci prvotního 

insightu nepodnikli žádnou formu výzkumu a informace o cílové skupině 

sestavovali podle svých domněnek a obecných stereotypů. Mylně podlehli 

stereotypnímu tvrzení, že mladou generaci lze charakterizovat převážně· 

jako rebely toužící po nekončícím dobrodružství a svobodě. Podle tohoto 

tvrzení postavili prvotní návrh komunikační strategie a vyslali ji do pre-testů. 

Pre-testy slouží k ověřování účinnosti daného komunikačního nástroje 

u malého vzorku cílové skupiny ještě před jeho použitím v kampani. Jaké 

bylo jejich překvapení, když zjistili, že navrhovaná strategie vůbec 

nezafungovala. Při zkoumání příčin a zpracování důkladného insightu pak 

bylo zjištěno, že mladá generace vůbec není převážně rebelující. Ba právě 

naopak, většina mladých lidí má ráda "svůj klídek", zázemí a jistoty, které 

pouze doplňují aktivním trávením volného času a "dobrodružstvím". 

Kampaň postavená na této zásadní informaci o cílové skupině by pak měla 

mnohonásobně vyšší účinek. 

A TL / B TL komunikace. 

ATL a BTL komunikace jsou v marketingové terminologii velmi často 

užívané zkratky. Vycházejí z anglických pojmů podlinková (Below The Line 

Communication) a nadlinková komunikace (Above The Line 

Communication). 
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Obr. 1: Rozdělení marketingové komunikace 
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Ve vztahu nadlinkové a podlinkové komunikace lze najít jistou 

analogii ke vztahu vnímání a podprahového vnímání. Z nepřeberného 

množství podnětů, kterým je člověk během bdělého stavu vystaven, 
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nedokáže zpracovat všechny na plně vědomé úrovni. Značnou část podnětů 

však mozek i přesto přijímá a zpracovává, aniž by si to jedinec uvědomoval, 

a to na úrovni podvědomé. Tato úroveň vnímání se označuje jako 

podprahová. Podněty na člověka působí, ukládají se do podvědomí 

a mohou být kdykoliv na základě jistých okolností znovu vyvolány 

a uvědomeny. Tohoto poznatku využívají podlinkové aktivity, jejichž 

působení je do jisté míry podprahové. K vyvolání takto uložených. 

nevědomých vjemů pak do určité míry slouží komunikační aktivity 

nadlinkové. 

Nadlinková komunikace představuje klasickou formu marketingové 

komunikace, jako jsou například televizní a rozhlasové spoty, internetová 

nebo tisková reklama. Zjednodušeně je možné charakterizovat ATL jako 

explicitní nebo viditelnou součást reklamní a komunikační kampaně. 

Aktívity podlinkové oproti tomu zahrnují inovativní formy 

marketingové komunikace, které působí implicitně a spotřebitel je nevnímá 

prvoplánově jako reklamu. Do BTL komunikace patří následující nástroje: 

o Event marketing. 

Jak bylo a ještě několikrát bude v jistých souvislostech 

zmíněno, jedná se o plánování a zinscenování zážitků, které mají 

u spotřebitele vytvořit emocionální přemostění s firmou nebo institucí, její 

značkou a produkty (viz vysvětlení pojmu event marketing výše). 

o Podpora prodeje (též sales promotion). 

Podporu prodeje lze charakterizovat jako souhrn 

marketingových aktivit, které přímo ovlivňují nákupní chování spotřebitele. 

Sales promotion aktivity se snaží neobvyklým způsobem v místě prodeje 

nebo v jeho blízkosti upoutat pozornost a udělat nabídku pro zákazníka 

atraktivnější. Jedná se o aktivity zejména s krátkodobou působností a jejich 
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výsledkem by měla být především okamžitá koupě. Sales promotion aktivity 

dokáží poměrně účinně navýšit okamžitý počet nových zákazníků, ať již 

formou motivace zákazníka k většímu nákupu nebo přesvědčení zákazníka 

konkurenčních značek. Takto rapidně navýšený počet okamžitých 

zákazníků ovšem bezprostředně po skončení takové kampaně opět strmě 

klesá a vrací se přibližně zpět do své původní hladiny. Je proto dobré tyto 

nástroje integrovat především s nadlinkovou komunikací a oslovovat tak 

zákazníka souběžně více kanály. Mezi nástroje podpory prodeje řadíme 

POS a POP materiály, loterie a spotřebitelské soutěže, sampling, 

nejrůznější formy slev, motivační či věrnostní programy a podobně. 

Velice zajímavou součástí podlinkových aktivit využívanou 

na podporu prodeje je například tak zvaný virový nebo také virální (český 

zdomácnělý ekvivalent anglického pojmu viral) marketing. Jak je patrné již 

z názvu tohoto komunikačního nástroje, podařené virové sdělení žije 

nepozorovaně vlastním životem, množí a rozrůstá se bez dalších zásahů 

svého iniciátora, tedy zadavatele reklamy. Virový marketing je založen 

na samostatném šíření zprávy mezi příjemci, především díky svému 

poutavému, neotřelému nebo zábavnému provedení. Za virový lze 

považovat jakýkoliv reklamní obsah, který je pro příjemce natolik zajímavý, 

že jej vlastními prostředky a na základě vlastního dojmu a rozhodnutí 

předává dalším osobám. Nechává členy cílové skupiny, aby si sami mezi 

sebou rozesílali prostřednictvím emailu vtipný video spot, audio nahrávku, 

kreativně zpracovaný rýmovaný text nebo anekdotu, čímž na sebe 

dobrovolně nechávají působit reklamu, aniž by o tomto faktu věděli. Tím 

získává zásah cílové skupiny v první řadě na účinnosti a rychlosti, protože 

email dokáže zaplavit elektronické schránky po celém světě takřka rychlostí 

blesku. Ruku v ruce se způsobem šíření jde samozřejmě i snižování 

nákladů na reklamu, neboť u kolujícího emailu odpadá nutnost pronájmu 

drahých inzertních ploch a časů. Prostřednictvím virového marketingu bývá 

na poli direct mailingu elegantním obloukem obcházeno legislativní omezení 
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týkající se nevyžádané pošty, tak zvaných spamů. Společnosti, které 

si uvědomily nesporné výhody tohoto nástroje, vědí, že stačí rozeslat vtipný 

reklamní spot svým zaměstnancům a ti ho bez vědomí, že by šířili reklamu, 

rozešlou svým přátelům a známým a "virus" tak exponenciálně roste. 

Příkladem virálního marketingu může být vydařený reklamní spot 

společnosti Coca-Cola, který byl proveden formou velkolepého happeningu 

na Staroměstském náměstí v Praze. Mnohasetčlenný kompars oblečený 

do hnědého a bílého textilu snímaný leteckou kamerou utvořil na náměstí 

obrazce ve tvaru třetinkové lahve Coca-Coly a skleničky. Po klapnutí klapky 

se začali komparsisté pohybovat podle velmi složité a precizně 

propracované choreografie tak, že dav při leteckém pohledu vytvářel dojem 

naklánějící se láhve a nápoje nalévaného do skleničky. I přes skutečnost, 

že se jednalo o klasický nadlinkový reklamní spot, oběhlo video nespočet 

emailových schránek nejen v České Republice. Necháme-Ii stranou 

televizní reklamu, uvedu jako další příklad, mezi veřejností velmi populární, 

pohlednice Boomerang, které lze také zařadit do virových aktivit. Ačkoliv se 

jedná o reklamní nosič, díky vtipnému provedení vizuálů bývají především 

mladými lidmi vyhledávány, sbírány a šířeny klasickou poštou dál. 

Dalším podlinkovým komunikačním nástrojem na podporu prodeje, 

který jistě stojí za zmínku, je tzv. guerilla marketing nebo také guerillový 

marketing. Jako první se po teoretické stránce začal věnovat guerilla 

marketingu Jay Conrad Levinson z reklamní agentury Leo Burnett, a to 

v 80. letech 20. století. Levinson definoval tento nástroj jako nekonvenční 

marketingovou kampaň, jejímž prostřednictvím lze dosáhnout maximálního 

efektu s minimem zdrojů. 15) Název trefně vychází z označení malých 

partyzánských jednotek, které, pokud chtějí ve svém boji proti početně 

silnějšímu nepříteli uspět, nejdou do běžného souboje, ale využívají 

překvapivé údery, které soupeř neočekává. Přeneseme-Ii tuto filozofii 

do marketingu, může guerillová kampaň i s relativně nízkým rozpočtem 

dosáhnout značných úspěchů. Guerillové techniky se využívají v případech, 
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kdy je nutné bojovat s konkurencí, která má výraznou převahu, ať už 

převaha spočívá ve velikosti konkurenční firmy, jejích finančních prostředků 

nebo v síle značky. Základní strategií guerilla marketingu je udeřit kampaní 

tvrdým až agresivním způsobem v neočekávaném čase a místě, kde 

se pohybuje cílová skupina, zaměřit se na přesně vytipované cíle a opět 

se rychle stáhnout do ústraní. Guerillové kampaně pro zvýšení údernosti 

využívají šokujících sloganů a vizuálů, které nikdo ze zúčastněných 

nepřehlédne. 

D Přímý marketing (též direct marketing). 

Direct marketing je široký komplex nástrojů sloužících 

k vyhledání a účinnému, většinou personalizovanému, oslovení zákazníka. 

Stěžejní podmnožinu direct marketingových aktivit představuje direct 

mailing, což je nástroj fungující na principu zasílání sdělení formou SMS, 

MMS, klasické nebo elektronické pošty. Kromě zásilkových a on-line aktivit 

mezi direct marketingové techniky patří i telemarketing a řízení lidských 

vztahů (CRM). Výhodou přímého marketingu je fakt, že klíčové sdělení 

nečeká, až si recipient povšimne billboardu nebo poslechne rozhlasový 

spot, ale najde si ho a osloví ho přímo v jeho bezprostředním okolí. 

Příjemce ji tak musí zaregistrovat, ať už bude jeho následná reakce 

jakákoliv. Nevýhodou, a to zejména u metod využívajících ke komunikaci 

nových technologií (mobilní telefon a e-mail), je poměrně velké riziko 

nedůvěry a nevole příjemců k nevyžádanému e-mailu nebo SMS zprávě. 

Podle cílového recipienta lze rozdělit přímý marketing na adresný 

a neadresný. V případě neadresného direct marketingu se jedná zpravidla 

o akční a produktové letáky, které využívají pro svou propagaci zejména 

super- a hypermarkety, a s jejichž distribucí do poštovních schránek 

se setkala snad již každá česká domácnost. Nepersonalizované letáky jsou 

distribuovány do všech schránek ve spádové oblasti, kterou chce firma 

či instituce pokrýt. Základní devizou přímého marketingu je však práce 
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se zákaznickými databázemi, které kromě kontaktních údajů obsahují 

i geografické demografické a sociologické informace o nákupním chování, 

což umožní velmi detailní výběr oslovených osob. 

o Vztah s veřejností (též public relations, PR). 

Public relations jsou nástrojem k pochopení, vytváření 

a ovlivňování veřejného mínění. Jejich hlavním nástrojem jsou hromadné 

sdělovací prostředky. Public relations pracují mimo jiné s poznatky 

psychologie, politiky, ekonomiky a sociologie, ale stojí i mimo ně. 16) 

Zjednodušeně je možné charakterizovat PR jako dlouhodobé navazování 

a řízení pozitivních vztahů mezi organizací a veřejností. Zahrnuje aktivity 

od vydávání firemních časopisů až po ovlivňování médií v tom ohledu, zda 

a jaké informace o dané organizaci uveřejní. Primární cílovou skupinou PR 

aktivit bývá zpravidla novinářská obec, která sekundárně ovlivňuje mínění 

široké veřejnosti. 

o Sponzoring. 

Jako sponzoringové aktivity označujeme veškeré takové, které 

souvisejí s poskytováním finančních, materiálních nebo jiných prostředků 

subjektům působícím v oblasti kultury, sociální sféry nebo sportu. 

Sponzoring bývá často zaměňován za event marketing, neboť není 

výjimkou, že kromě brandování sportovních dresů, sportovních ploch nebo 

celých areálů a jiné dekorace se sponzoři snaží působit na participující 

cílové publikum i menšími doprovodnými akcemi na podporu prodeje, 

spojenými se sponzorovanou akcí přímo v místě jejího konání. 

o Sociální odpovědnost firem (corporate social 

responsibility nebo také CSR). 

Sociální odpovědnost firem je u nás poměrně mladý nástroj 

využívaný výhradně velkými komerčními firmami. V České Republice 
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se s ním setkáváme řádově až v posledních pěti letech. Formou finanční 

a jiné podpory pomáhají "bohaté" firmy organizacím v neziskovém sektoru 

uskutečňovat projekty, které by bez takovéto pomoci nemohly být 

z finančních důvodů realizovány vůbec, nebo jen vokleštěné podobě. 

Podpora přitom nemívá zpravidla jednorázový charakter, ale jde 

o dlouhodobou spolupráci. Jedná se do jisté míry o princip analogický 

ke státnímu grantovému systému, který postupně přijímá i komerční sféra. 

CSR může být snadno zaměnitelná se sponzoringovými aktivitami, neboť 

hranice mezi nimi je velmi křehká. Myslím si však, že je vhodné zmínit obě 

tyto formy podpory. Narozdíl od sponzoringu totiž CSR nemá charakter ryze 

reklamní za účelem zviditelnění firmy. Jejím cílem je spíše dlouhodobé 

budování dobré pověsti v rámci celé národní a globální společnosti. 

Průkopníky v osvojování této formy budování svého dobrého jména jsou 

na českém trhu banky, ale postupně ji přijímají za svou například 

i poskytovatelé telekomunikačních nebo energetických služeb a věřím, že 

tato tendence bude mít i nadále vzestupný charakter. 

o Multimediální komunikace. 

Komunikační aktivity, které využívají k oslovení spotřebitele 

moderních technologií, jako internet, intranet a mobilní sítě, označujeme 

jako multimediální komunikaci. Sama o sobě nemá prakticky žádný efekt 

a obvykle bývá využívána doplňkově k jiným pod linkovým aktivitám 

pro větší důslednost a praktické ukázky předávaného sdělení. 

S multimediální komunikací se tak můžeme setkat v podobě internetových 

on-line nebo oft-line verzí firemních prezentací v rámci veletrhů, kongresů, 

ale například i v podobě interaktivních spotů využívaných při in-store 

promotion. 
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o Vnitrofiremní komunikace. 

Na podlinkovém principu funguje i vnitrofiremní komunikace 

určená interní cílové skupině, kterou jsem již specifikovala v předcházejícím 

textu. Podlinkové aktivity se v tomto případě využívají především 

pro posílení kolektivních vazeb uvnitř firmy a zvýšení loajality a pracovní 

motivace zaměstnanců. 

V praxi bývají podlinkové a nadlinkové nástroje v rámci kampaně 

vzájemně provázané. To znamená nejen, že kampaň využívá obou typů 

komunikace, ale že jsou vzájemně propojené společnou symbolikou. Tedy, 

že je spojuje hlavní sdělení,· i nadlinkový vizuál. Klasickým příkladem 

takového propojení ATL a BTL aktivit je kampaň společnosti Kraft 

na cukrovinku 3Bit, která probíhá v České Republice v současné době. 

V televizní reklamě, která je asi nejviditelnější a nejsilnější součástí 

kampaně, účinkuje v hlavní roli stařenka s výraznými bílými vlasy oblečená 

do nápadně staromódního oděvu. Fotografie téže ženy je samozřejmě 

stěžejním prvkem v tiskové a outdoorové reklamě a v posledních týdnech 

mohou obyvatelé ve vybraných českých městech potkat v ulicích tuto ,,3Bit 

babičku", kterak rozdává vzorky nové příchuti sušenky. Stařenka se ovšem 

neomezuje pouze na ulice a cíleně oslovuje formou zábavné soutěže 

i mladé lidi ve vybraných hudebních klubech. Je to příklad, kdy BTL aktivity 

uvádějí iluzivní svět komunikace ATL do reálného světa. Spotřebiteli se tak 

3Bit babička, kterou jistě již zaznamenal v nadlinkové komunikaci, zhmotní 

a vyvolá reminiscenci na reklamu a značku, na kterou by si bez tohoto 

podnětu možná nevzpomněl. 

V důsledku postupného upadání vlivu klasických médií na nákupní 

rozhodování cílových skupin pozorujeme pomalu, ale jistě rostoucí tendenci 

ve využívání podlinkových aktivit, a tedy i event marketingu, na úkor aktivit 

nadlinkových. 
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Z důvodu usnadnění porozumění textu předkládám čtenáři také 

stručná vysvětlení několika dalších pojmů běžně užívaných v marketingové 

terminologii, které pro téma diplomové práce sice nemají zásadní význam, 

ale několikrát jsou v textu v určitých souvislostech zmíněny. U některých 

termínů užívám záměrně zdomácnělé nepřeložené výrazy v anglické 

podobě, a to i přes to, že české ekvivalenty existují. Nicméně z důvodu, 

že marketing a reklama je u nás mladý, moderní, dynamický obor, 

vyžadující často komunikaci se zahraničím, se v běžné denní praxi tyto 

pojmy do češtiny nepřekládají a mohly by v mluvené řeči i v psaném textu 

působit poněkud toporně . 

. 30 reklama. 

Podlinkový reklamní obor, který nevyužívá k šíření vizuálních sdělení 

dvojrozměrné plochy klasických médií, ale předměty mající tři rozměry, 

výšku, šířku a hloubku, a to formou umístění loga nebo sloganu 

na takovémto nosiči. Jako klasickou 3D reklamu chápeme například 

nafukovací reklamní nosiče, kreativně provedené regály a stojany na zboží, 

ale zejména propagační a dárkové předměty. Hlavním záměrem 3D 

reklamy je dát cílové skupině takový dárek, který bude často využívat, 

a nechat tak spotřebitele být v pravidelném a dlouhodobém kontaktu se 

značkou. Tento reklamní obor je v současné době natolik rozšířený, že již 

na našem trhu existuje nespočet agentur, zabývajících se výhradně výrobou 

nebo importem a brandováním reklamních předmětů. Vynalézavost výrobců 

je prakticky bezmezná a v katalozích 3D nosičů je díky ní možno nalézt 

vhodný dárek pro jakoukoliv cílovou skupinu od cukrovinek nebo hraček 

pro děti i dospělé, přes tužky a jiné kancelářské potřeby, motoristické 

potřeby, sportovní náčiní nebo oděvy, až po elektroniku nebo luxusní sady 

pro milovníky vína nebo golfové soupravy. Pro náročné zákazníky, kteří si 

nevyberou z katalogového zboží, nabízejí některé 3D agentury i možnost 
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tzv. "tailor made" zboží, což jsou reklamní předměty navržené a vyrobené 

na míru přesně podle přání zákazníka. Jejich produkce je však finančně 

náročnější a je třeba počítat i s delší výrobní lhůtou. 

Branding. 

Pojem vycházející z anglického slova brand, česky značka. Používá 

se pro umístění barevné kombinace a loga projektu, firmy nebo značky 

na 3D nosiči, ať už se jedná o klasický reklamní předmět, auto nebo jiný 

dopravní prostředek, výlohu nebo interiér prodejny. Pro tzv. brandování 

existuje řada různě technicky a finančně náročných způsobů. Nejčastěji 

užívanými jsou polep barevnými fóliemi, různé techniky potisku, gravírování, 

leptání nebo výšivka. 

Incentivní aktivity, incentivní předměty. 

Slovo incentive lze do českého jazyka přeložit jako podnět, pohnutka 

nebo stimul, jako adjektivum pak incentive znamená podněcující či působící 

jako stimul. 17
) Přídavné jméno incentivní, tedy motivační, bývá spojováno 

s reklamními předměty nebo dárky, které mají být přidanou hodnotou 

k samotnému zboží. V této souvislosti se jedná o kupóny, slevy nebo 

dárkové předměty, které jsou pro cílového zákazníka svým užitným účelem 

natolik zajímavé, že jsou skutečnou motivací ke koupi nebo distribuci 

výrobku. Bez této formy motivace, ať už v menším čí větším rozsahu, 

se dnes již neobejde prakticky žádná akce na podporu prodeje nebo 

posílení loajality distributorů ve vztahu k firmě. Například výrobci dětských 

přesnídávek tak k nákupu jednoho nebo více kusů balení nabízejí hračku 

pro dítě, od tabákových producentů dostane spotřebitel za nákup cigaret 

zapalovač, výrobce margarínu zase láká hospodyňky na praktickou 

kuchyňskou dózu. Příkladem podnětů podpory dalšího prodeje jsou slevy 
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na zboží velkoobchodníkům nebo speciální odměny pro prodejce. Nás však 

v souvislosti s tématem event marketingu více zajímá druhý způsob užívání 

slova incentivní, a to ve spojitosti s eventy, čili akcemi. V praxi se 

setkáváme s nejrůznějšími motivačními tuzemskými i zahraničními zájezdy 

spojenými s vyhledávanou sportovní nebo relaxační aktivitou, kulturními 

nebo společenskými událostmi, na něž firmy zvou důležité osoby, které 

chtějí motivovat k využívání nebo dalšímu šíření svých produktů. Jak je 

všeobecně známo, incentivních akcí i předmětů v hojné míře využívají 

například farmaceutické společnosti ve vztahu k lékařům rozmanitých 

specializací. 

V marketingové terminologii se často užívá výrazu incentives, který je 

souhrnným označením jak pro motivační dárky, tak pro eventy motivačního 

charakteru. 

Kampaň. 

Série propagačních sdělení se společným tématem, která jsou 

uveřejněna během blíže definovaného časového úseku. 18
) Kampaň může 

a v zájmu integrace marketingu by dokonce měla zahrnovat a vzájemně 

vhodně kombinovat celou škálu komunikačních nástrojů jako jsou reklama, 

podpora prodeje, public relations, přímý marketing a event marketing. 

Launch. 

Termín launch se používá pro komplexní označení procesu uvedení 

nového produktu nebo služby na trh a jeho představení cílové skupině. 

Pro úspěšný launch je vhodné využití mixu jak nadlinkových, tak 

i podlinkových aktivit. 
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Marketér. 

Pracovník v oblasti marketingu, který přichází do přímého kontaktu 

s marketingovým plánováním společnosti a má určité rozhodovací 

pravomoci. Tj. marketingový nebo komunikační specialista, marketingový 

ředitel. 

Outdoorová reklama, outdoorové aktivity. 

Překlad slova outdoor zní venkovní. Outdoorová reklama je tedy 

označení jakýchkoliv reklamních ploch umístěných mimo uzavřené prostory, 

kterými jsou myšleny zejména domova místo prodeje. Patří sem například 

billboardy, megaboardy, světelné tabule (citylighty), reklamní plochy 

na zastávkách MHD a podobně. Řadí se mezi ně ale i méně tradiční 

reklamní plochy jako například grafika na vozech MHD, horkovzdušném 

balónu nebo vzducholodi, ale třeba i na schodech nebo podlaze 

ve vestibulech metra. 

Opakem pojmu outdoor je taktéž anglický termín indoor, který je 

souhrnným označením pro aktivity prováděné v uzavřeném prostoru. 

V některých případech nadlinkové reklamy se dokonce chápání indooru 

omezuje pouze na prostor recipientovy domácnosti. 

pas/pap materiál'L pas/pap eventy. 

Frekventovaně užívaná zkratka POS nebo také POP vychází 

z anglických výrazů point of sale a point of purchase, které v českém 

překladu shodně znamenají místo prodeje. Asociace POPAl (Point 

of Purchase Advertising International) definuje POS a POP jako soubor 

reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci 

určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu.19
) Jedná se o přímé 
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oslovování zákazníků a propagaci přímo v místě prodeje. K tomuto účelu se 

využívají nejrůznější tiskové materiály jako akční nebo produktové letáky, 

informační brožury, plakáty, kupóny a podobně, označované souhrnným 

názvem POS nebo POP materiály. V místě prodeje však lze oslovit 

zákazníka nejen rozdáváním POS/POP materiálů, ale též zinscenováním 

speciálních zážitků, doprovázených vyzkoušením produktu, multimediální 

aplikací nebo soutěží v prostředí s patřičnou dekorací. Takové akce pak 

nazýváme POS eventy. 

Sampling. 

Sampling se řadí mezi klasické podlinkové metody. Jedná 

se o rozdávání vzorových výrobků, ať již- standardních nebo tzv. testerů 

nebo mini výrobků, za účelem vyzkoušení zákazníkem. Samplingové 

aktivity se většinou využívají pro launch nového produktu nebo vylepšení 

produktu již známého ze segmentu rychloobrátkového zboží, nejčastěji 

kosmetického nebo potravinářského. Tato metoda je vzhledem ke svým 

relativně nízkým nákladům velmi efektivní, neboť zákazník, který viděl 

televizní reklamu na novou sušenku, si ji mnohem pravděpodobněji koupí, 

pokud ji i ochutnal. 

Teambui/ding. 

Anglické označení interní komunikační aktivity zaměřené směrem 

k zaměstnancům, jehož český překlad zní budování nebo posilování týmu. 

Jedná se o jakékoliv aktivity, většinou sportovně-zábavného charakteru, 

které jsou založené na soutěžním principu a vyžadují vytvoření družstev 

a značnou míru vzájemné kooperace jejich členů. Základním úkolem 

teambuildingových aktivit je skrze zprostředkovaný společný prožitek 

vytvořit a průběžně posilovat přátelské prostředí uvnitř společnosti, 
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soudržnost kolektivu, osobní vazby mezi zaměstnanci a v neposlední řadě 

i upevňovat loajalitu vůči zaměstnavateli. Tyto faktory mají potom 

nezpochybnitelný vliv na pracovní výkony pracovních kolektivů. 
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2) Z historie event marketingu. 

Za dějinami emocí. 

Definovali jsme si pojem event jako zážitek a nyní se podíváme 

do historie vnímání prožitků samotnými účastníky a na jejich využívání 

pro dosažení konkrétních cílů. V celé historii lidstva hrají zážitky velmi 

důležitou roli. Již od počátků své existence inscenují lidé pro potěšení 

či prospěch svůj i svého okolí nejrůznější "představení", myšleno v obecném 

slova smyslu. Snaží se jejich prostřednictvím vyvolat v sobě samých nebo 

druhých více či méně silné emocionální vzruchy, podpořit uvolnění vnitřních 

tenzí a upevnit pocity sounáležitosti nebo naopak protivenství. Zapátráme-Ii 

hodně hluboko zpět v časové ose, můžeme se zastavit například až 

u magických obřadů pravěkých lovců před lovem, jejichž účelem bylo 

zasáhnout do chodu událostí. Prostřednictvím rituálního tance v kožešinách 

lovné zvěře nebo předkládáním obětí si vytvářeli lovci pocit sounáležitosti 

s božstvy, která měla zajistit úspěch pro příští lovecké výpravy. Rituály 

samy o sobě, jako události, zinscenované podle předem jasně stanovených 

pravidel, by vydaly na samostatnou kapitolu o emotivní komunikaci. 

Účastníci rituálu se stávají součástí významného aktu, prožívají určitý 

proces na vlastní kůži a zpravidla jím projdou více či méně změněni. 

V iniciačních, neboli přechodových, rituálech jde o přechod z jednoho stavu 

bytosti do stavu jiného (například rituály zasvěcující jedince do dospělosti, 

vojenský slib ... ), který bývá pro zesílení emotivního účinku spojen 

i s fyzickou bolestí, dlouhou izolací, proměnou vzhledu či fyzickým 

odříkáním. Změna, kterou jedinec prodělá, je tím zdůrazněna, prožije ji tak 

svou fyzickou i psychickou bytostí. Zmíním ještě pohřební rituál, který se 
o 

v ruzných obměnách objevuje v každé kultuře. Shromážděním se 
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na jednom místě, společným oděvem, přinášením posmrtných darů 

a společným truchlením si dávají pozůstalí vzájemně najevo solidaritu 

a vyjadřují svůj vztah k zemřelému. Ale zdaleka nejen rituálními praktikami 

se budu v této podkapitole zabývat. Čím jiným byly například gladiátorské 

hry ve starověkém Římě, než prostředkem, který velmi silnými 

emocionálními zážitky posiloval moc císařství a samotného císaře v očích 

všech přihlížejících? Jednalo se o souboj císařství a jeho odpůrce na život 

a na smrt, v němž bylo ukryto jasné sdělení: není na světě porážky 

pro císařství. Zajímavým příkladem, který jistě také stojí za zmínku, mohou 

být pouliční divadelní kousky, jako například pašijové hry nebo, o zhruba 

osm století později, historická dramata a frašky v českém jazyce za doby 

národního obrození. Tato podívaná neměla přihlížejícím poskytnout jen 

odpočinek a pobavení. Byl to důležitý a účinný nástroj posilování 

náboženského nebo vlasteneckého cítění veřejnosti prostřednictvím takto 

zinscenovaných emocí. Chybí snad ještě příklad ze současnosti? Dnešní 

historická pouliční představení na oslavu rozličných výročí jsou pro davy 

způsobem, jak zprostředkovaně prožít události z historie své vlasti 

a připomenout si svou národní příslušnost. Nebo pochybuje například někdo 

o faktu, že dnešní sportovní utkání jsou, stejně jako výše zmíněné 

gladiátorské souboje, legitimním a společensky přijatelným prostředkem 

k vybití vnitřního tlaku účastníků a posílení pocitu sounáležitosti fanoušků 

ke klubu? Za zmínku stojí jistě i masová davová shromáždění 

a demonstrace, které probíhaly stejně za doby průmyslové revoluce, jako 

v dnešní době. Jak je vidět z výše uvedených příkladů, emoce lidi baví, 

chtějí je prožívat i zprostředkovávat a mají na ně výrazný vliv. Bylo tomu 

tak dříve a dá se předpokládat, že tomu tak bude i nadále. 
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Historie využití emocionálních prožitků 

v marketingové komunikaci. 

Jen stěží dnes zjistíme, kdo jako první přišel s nápadem využít 

emoce k prodeji svého produktu či služby. V každém případě se však 

můžeme domnívat, že dotyčný měl hluboké psychologické znalosti, 

značnou dávku empatie a vynalézavosti. Jisté je, že emoce hrají 

v marketingové komunikaci jednu z klíčových rolí. Jak již bylo zmíněno 

výše, značky a instituce nejsou v myslích konečných spotřebitelů vnímány 

jako subjekty na základě promyšleného hodnotícího systému, ale spíše jako 

shluky pocitů, obrazů, vzpomínek, zážitků a kusých vědomostí, které mají 

spojené s danou značkou na základě svých poznatků a zkušeností. A právě 

k vytváření těchto kusých obrazů přispívají emoce zprostředkované 

marketingovou komunikací a samozřejmě i event marketingem. 

Event marketing jako emancipovaná komunikační disciplína vstoupil 

na scénu v západní Evropě v 80. letech 20. století. Samotný pojem byl 

poprvé teoreticky definován v roce 1985, a to Svazem německých 

komunikačních agentur.20
) Do povědomí a běžně užívané odborné 

terminologie se dostal zhruba na přelomu 80. a 90. let 20. století.21
) 

Počátky event marketingu u nás. 

Na českém trhu se s event marketingovými technikami setkáváme 

poprvé v době přibližně před deseti lety, kdy u našich západních sousedů 

byl již plně etablován. U nás se však event marketing neobjevil jako inovace 

nutná pro oživení stagnujícího reklamního prostředí, kde je spotřebitel 

unaven pasivním přijímáním reklamních sdělení, jak tomu bylo v zahraničí, 

ale jako součást komunikačních strategií komplexně přebíraných 
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od zahraničních společností, které již s tímto nástrojem měly bohaté 

zkušenosti, a kterým se otevřel český trh po revoluci v roce 1989. Vzhledem 

k tomuto faktu byl u nás event marketing v té době vnímán zcela jinak a též 

jeho využívání v praxi mělo specifický charakter. Díky tomu, 

že v porevolučním období byl český spotřebitel nadšený záplavou 

reklamních sdělení, dá se dokonce říci, že je přímo aktivně vyhledával, 

nepociťovaly firmy a instituce po několik let nutnost svou komunikační 

strategii žádným způsobem měnit a oživovat. Eventy tak byly vnímány jako 

vysoce nadstandardní marketingový nástroj určený jen velmi úzce 

vymezené cílové skupině. Převážná většina eventů pořádaných v této době 

byla pouze pro hrstku osobně pozvaných nejváženějších. a nejvlivnějších 

. obchodních partnerů s cílem utužit vřelé obchodní vztahy. Mnohdy také 

sloužily jako lobbystický nástroj cílený na vlivné členy politické sféry. Teprve 

v druhé polovině 90. let 20. století, kdy se česká veřejnost stala méně 

vnímavou ke klasickým formám nadlinkové reklamy, získávají na významu 

aktivity podlinkové a mezi nimi postupně i event marketing. Vysoké náklady 

na jeho realizaci společně s neobvyklostí, obtížnou měřitelností výsledků 

a konzervativností českých firem byly však důvodem, proč byl event 

marketing využíván i nadále jen okrajově nevelkým počtem firem jako 

doplňková aktivita. V posledních několika letech se však setkáváme 

s rostoucí informovaností marketérů a odborníků na komunikaci o event 

marketingu stejně jako se převažujícím přesvědčením, že tento nástroj 

je vysoce účinný a je dobré ho do komunikačního mixu zařazovat. Jak 

ukázal průzkum, který jsem v rámci diplomové práce provedla, a který je její 

závěrečnou částí, většina odborníků přikládá komunikaci skrze zážitky 

veliký význam, věří v její obrovský potenciál do budoucna a předjímá 

rostoucí tendence jejího využití v oslovování cílových skupin. 
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Event marketing v současnosti. 

I přes své nesporné rezervy má kvantita využívání zážitků 

pro komunikaci v dnešní době významně vzestupnou tendenci. Je to 

způsobeno hned několika determinujícími faktory, vnímanými jinak 

z pohledu spotřebitele a jinak z pohledu marketingového odborníka. 

Současné trendy v komunikaci a reklamě především vyžadují stále 

větší důvtip a kreativitu. S ohledem na obecné přesvědčení, že vše (nebo 

skoro vše) již bylo vymyšleno, je však stále složitější a náročnější vnášet 

do této oblasti tolik potřebné inovace. A právě nyní přicházejí na řadu 

emoce. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, žije laická spotřebitelská veřejnost, tedy 

soubor cílových skupin marketingové komunikace, v prostředí, ve kterém je 

denně atakována až dvěma tisíci reklamních sdělení denně. Zákonitě tak 

dochází k přesycení lidského mozku informacemi a vytváření jakési bariéry 

proti vjemům nežádoucím a nepotřebným. Recipienti následkem toho třídí 

informace, které přijmou, a které nikoliv, a tímto sítem pak projdou již pouze 

řádově desítky sdělení. Ve významné, možná až nadprůměrné, míře se tato 

filtrace týká právě sdělení zprostředkovaných klasickou formou reklamy, 

jako jsou televizní spoty, rozhlasová či tisková reklama. Účinek ATL 

komunikace tím zcela logicky významně klesá. Důkazem jsou dramatické 

poklesy sledovanosti televize v momentech nasazení reklamních bloků. 

Druhým podstatným důvodem poklesu účinku nadlinkových sdělení je 

skutečnost, že jejich příjemci postupně zaujali kritický postoj k umělému 

prostředí vytvořenému reklamou. Nikdo již zcela nevěří, že konkrétní 

výrobek ho udělá stoprocentně šťastným a spokojeným se sebou a svým 

životním stylem. Nechci však podporovat dojem, že je vhodné nadlinková 

sdělení z komunikace zcela vypustit. Určitě je více než dobré využívat jejich 

účinku i nadále, avšak neměla by na nich již být stavěna celá komunikační 

kampaň. Je třeba je smysluplně podpořit právě zážitkovou komunikací. 
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Dnešní středoevropská společnost vykazuje v posledních letech zásadní 

změny ve vnímání volného času. Spatřujeme výraznou preferenci aktivního 

trávení volného času, převážně mimo domov. Společnost stále více 

orientuje svůj zájem na zážitky. Je tedy nasnadě zaujmout cílovou skupinu 

tím, o co sama projevuje zájem - prožitek. Dosavadní vysoká úspěšnost 

event marketingu je zapříčiněna neotřelostí a jedinečností. tohoto 

komunikačního nástroje a vysokou mírou kreativity, kterou je možno jeho 

prostřednictvím projevit. Zážitek si spotřebitel pamatuje lépe, něž jakékoliv 

racionální sdělení, neboť je vnímán všemi smysly účastníka. Je tedy 

mnohonásobně vyšší šance, že sdělení podané skrze zážitek, vyvolá zájem 

a spolehlivě projde přes informační síto informacemi unaveného recipienta. 

Pro marketingovou odbornou veřejnost znamená event marketing 

poměrně snadný, i když finančně náročný, nástroj pro udržení stávajících 

zákazníků a posilování jejich loajality, což je podstatně efektivnější, než 

prostředky vynaložené ke získávání nových klientů. Stále tak sílí tendence 

odborníků na komunikaci využívat právě ty komunikační strategie, které 

vytvoří emociální vazbu mezi předmětem sdělení a jeho příjemcem. 
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3) Nákupní chování spotřebitele. 

Protože skrze emoce zprostředkované inscenováním zážitků chceme 

pozitivně ovlivňovat hodnoty a spotřební chování jedince, pojd'me se zprvu 

podívat, co to vlastně spotřební chování je a jaké faktory jej formují a je tedy 

nutné brát je v potaz. 

Nákupní chování lze definovat jako chování, kterým se spotřebitel 

projevuje při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky 

a službami, od nichž očekává uspokojování potřeb svých nebo svého okolí. 

Jeho zkoumání. se zaměřuje na rozhodování jedinců při vynakládání 

vlastních zdrojů na položky související se spotřebou. Nákupní chování 

spotřebitelů se stalo novým předmětem zájmu ve druhé polovině 60. let 20. 

století. 22
) Protože tehdy nemělo jakožto předmět studia prakticky žádnou 

historii a žádný vědní obor se jím do té doby intenzivně nezabýval, využívali 

marketingoví odborníci pro jeho poznávání již od počátku poznatky mnoha 

dalších vědních disciplín, jako například sociologie, psychologie, 

antropologie a ekonomiky. Podle prvotních výzkumů nákupního chování se 

mylně usuzovalo, že spotřebitelé jednají racionálně a pouze v zájmu 

ekonomického prospěchu. Jednoduše, že nakupují tak, aby poměr kvality 

a ceny byl pro ně co nejpříznivější, a utratili tak za stejné plnění pokud 

možno co nejméně prostředků. Pozdější zkušenosti a výzkumy však 

ukázaly, že spotřebitelé se rozhodují impulzivně, nechají se ovlivnit 

momentálními emocemi, aktuální situací a svým okamžitým okolím. Proces 

spotřebitelského rozhodování jedince lze rozdělit do tří vzájemně 

souvisejících fází. Jedná se o fázi vstupní, procesní a fázi výstupní.23
) 

Ve vstupní části spotřebitel zjistí, že daný produkt vůbec existuje, že ho 

eventuálně potřebuje a proč. Přicházejí zde v úvahu samotné výsledky 

marketingového působení daného subjektu, které klasickými formami 
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marketingové komunikace seznámí potenciálního zájemce s produktem 

a jeho vlastnostmi. Významnou roli v této rozhodovací fázi však hrají i vnější 

společenské vlivy, z nichž se člověk na základě sdělených zkušeností 

od svého okolí dozvídá argumenty, zda je ten který produkt skutečně dobrý, 

a proč. Procesní fáze rozhodování zahrnuje především způsob, jakým 

jedinec veškeré vjemy a informace získané ve vstupní fázi, zpracuje a jaké 

z nich vyvozuje závěry. Svůj zásadní podíl na tom mají psychologické 

determinanty jako vnímání, paměť a představy. Do výstupní fáze pak lze 

zařadit výsledek rozhodovacího procesu jedince a jeho následné jednání, 

tedy konkrétní nákupní chování, případně opakované, a ponákupní 

vyhodnocení koupě. 

Na celý rozhodovací proces působí, jak jsem již nastínila, především 

čtyři hlavní skupiny faktorů. Jsou to následující faktory: 

o psychologické 

o kulturní 

o sociologické 

o ekonomické. 

Psychologické aspekty. 

Vnímání. 

Své okolí vnímáme prostřednictvím smyslů. Během procesu vnímání 

přijímá člověk smyslové podněty z vnějšího světa, neboli počitky, které 

následně vybírá, organizuje a interpretuje do jednotného smysluplného 

obrazu. Ten mu později pomáhá dělat úsudek a jednat v podobných 

situacích. Také na nákupní chování jedince mají zásadní vliv v první řadě 
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vjemy a jeho subjektivní dojmy, nikoliv objektivní skutečnosti. Díky tomu je 

vnímání spotřebitele založené na jeho vlastních potřebách, hodnotách 

a zkušenostech pro prodejce podstatně důležitější než jeho znalost 

objektivní reality. Vnímání je vysoce individuální proces, dva různí jedinci 

vystavení stejným podnětům je mohou vnímat a interpretovat zcela 

odlišným způsobem. Podstatným faktorem, ovlivňujícím tento fakt, je 

smyslová adaptace. Smyslovou adaptací se rozumí proces, jehož 

prostřednictvím si jedinec v podnětově monotónních podmínkách na dané 

podněty zvykne a jeho citlivost vůči nim pak rapidně klesá nebo je dokonce 

přestává vnímat docela. Například člověk pohybující se dlouhodobě 

v hlučném prostředí se stává méně vnímavým vůči zvukovým počitkům. 

Smyslová adaptace hraje důležitou roli nejen z dlouhodobého, ale 

i z krátkodobého hlediska. Můžeme kupříkladu předpokládat, že řidič 

projíždějící po dálnici kolem desítek reklamních billboardů si po určité době 

nevšimne již ani jednoho, zatímco po dlouhé jízdě lesem nebo prázdnou 

krajinou osamocený billboard bude zaručeně podnětem, který zaznamená. 

Příčinou toho je skutečnost, že lidské smysly jsou podstatně citlivější 

k novým podnětům, tedy takovým, které jsou odlišné od podnětů minulých 

a očekávaných. 

V oblasti marketingu lze nezřídka pozorovat snahy působit pozitivně 

na smysly spotřebitele. Setkáváme se například s využíváním osvětlení 

zvýrazňujícího nebo vylepšujícího barvu potravin, s relaxační nebo naopak 

povzbuzující reprodukovanou hudbou v prodejnách nebo s vůněmi, 

navozujícími pocit svěžesti a čistoty v kuchyňském studiu, nebo 

u potravinových výrobců s vůněmi, které stimulují chuť k jídlu. Stále vyšší 

nasycenost trhu a změny v nárocích spotřebitelů totiž kladou požadavky 

na nové a nové marketingové koncepce obchodu a služeb. Stále 

významnějšími se tedy stávají marketingové podněty, které se zaměřují 

v první řadě na prožitky zákazníka, zprostředkované jeho smyslovým 

vnímáním. V souvislosti se smyslovými počitky se hovoří o novém 
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marketingovém oboru, tzv. prožitkovém marketingu, zahrnujícím 

specializované obory zabývající se zkoumáním a ovlivňováním jednotlivých 

smyslů. V poslední době jsem se několikrát vodborném tisku setkala 

například se zmínkou o tzv. vůňovém marketingu.24
) Ten je založen 

na poznatku, že až 75% vzruchů a emocí, se kterými se denně setkáváme, 

je generováno čichovými vjemy. Vůně a pachy působí na limbický systém 

lidského mozku, čímž ovlivňují bezprostředně chování a pocity člověka 

a určují sympatie a antipatie. Vůňový marketing pracuje s koncentracemi 

a kombinacemi vůní tak, aby co nejpříznivějším způsobem ovlivňoval 

emoce spotřebitele. Největší vliv na lidské chování mají ty vůně, které se 

vyskytují v podprahové koncentraci a jsou vnímány podvědomě. Vůňový 

marketing tedy také pracuje s koncentrací vůní, která se pohybuje 

pod prahem lidského vnímání. Odborníci zabývající se těmito technikami 

staví svou práci na tvrzení, že správně zvolená vůně může vyvolat pocit 

oteplení nebo naopak ochlazení, prosvětlení nebo potemnění, zvětšení či 

stísnění prostoru. Podobně lze vůní ovlivnit i působení barevného prostředí. 

Potenciální zákazník by v rámci marketingové komunikace měl být 

oslovován co možná nejkomplexněji skrze všechny své smysly a k tomuto 

účelu se právě jako nejvhodnější prostředek jeví event marketing, neboť 

zprostředkovaný zážitek působí současně na všechny smysly účastníka. 

Aby byl účinek senzorických podnětů maximalizován, měly by tyto podněty 

působící objektivně na cílového recipienta být přizpůsobeny jeho 

momentálnímu subjektivnímu stavu, tedy tomu, jak se zrovna cítí a v jakém 

psychickém rozpoložení se právě nachází. V této souvislosti se opět musím 

vrátit k nutnosti podrobné znalosti cílové skupiny a porozumění jejím 

potřebám a přáním. Čím jsou nabízené podněty neobvyklejší a citlivější 

k náladě recipienta, tím vyšší je pravděpodobnost, že zaujmou jeho 

pozornost a budou zapamatovány. 
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Paměť a představy. 

Cílem marketingových aktivit je nejen vzbudit pozornost recipienta, 

aby nabízené podněty vnímal, ale samozřejmě také, aby si je zapamatoval. 

K tomu právě mohou efektivně posloužit emoce, které čím jsou silnější, tím 

jsou pro spotřebitele snáz a na delší dobu zapamatovatelné. To platí, 

bohužel, nejen o emocích pozitivních, ale i negativních. 

V případě eventů je také nutné brát v úvahu ještě jeden podstatný 

faktor a to křivku pozornosti, která po začátku akce významně klesá a opět 

stoupá před samotným koncem. Hlavní sdělení, která chceme 

prostřednictvím eventu účastníkům předat, by se tedy měla objevit právě 

na začátku a před koncem akce, aby zůstala v paměti co nejdéle. 

Již víme, že budoucí nákupní chování spotřebitele bude do jisté míry 

ovlivněno představami, které v něm samotný event vyvolá ještě v jeho 

průběhu. Chtěla bych zde tedy zdůraznit důležitost kreativity a originality, 

s níž akci plánujeme. Je více než žádoucí vzbudit v účastníkovi eventu 

takové emoce a představy, které se v jeho představách efektivně propojí 

s komunikovanou značkou či produktem. Jedním z nejsmutnějších výsledku 

eventu totiž je, když účastník sice odchází spokojen a pln dojmů, ale 

nepodařilo se nám vytvořit přemostění mezi vyvolanými emocemi 

a značkou. 

Kulturní aspekty. 

Vliv kulturního prostředí, ve kterém jedinec žije, je natolik silný 

a všudypřítomný, že si ho daný spotřebitel ani neuvědomuje. Přitom je to 

právě kultura, která má zásadní vliv na spotřebitele a jeho nákupní chování. 
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V různých kulturních oblastech, ale i v rámci každé z nich, existují 

větší či menší rozdíly v nákupním chování spotřebitelů způsobené 

rozdílnými kulturními vlivy. Nákupní chování je ovlivňováno spotřebními 

zvyky, které si osvojujeme kulturním učením. Z hlediska globálního 

marketingu může mít tento fakt negativní následky pro zadavatele a jeho 

značku. Marketingová strategie, která spolehlivě zabere v jedné zemi, 

nemusí mít kýžený úspěch, případně může mít i negativní účinek, je-Ii beze 

změny aplikována na jinou kulturu. Je to způsobeno tzv. spotřebitelským 

etnocentrismem, tedy tím, že spotřebitelé vnímají sebe sama a své okolí 

skrze prizma své vlastní kultury a reagují na základě kulturního rámce, který 

přenášejí do zkušeností. Každý spotřebitel vnímá svět přes vlastní kulturní 

brýle. Akceptuje a upřednostňuje svou vlastní kulturu a přizpůsobuje jí 

veškeré své nákupní chování, neboť mu připadá bližší, samozřejmější 

a lepší než ostatní kultury. Marketingoví specialisté by tak měli zaměřovat 

svou pozornost na zkoumání kulturních prvků a zvláštností dané kultury, 

především prostřednictvím terénních výzkumů, ideálně za předpokladu 

převzetí metod kulturních antropologů. 

Kulturní diference, které mohou mít vliv na míru úspěšnosti 

marketingových strategií, lze nalézt ve všech kulturních prvcích jako návyky 

a celkový životní styl, žebříčky hodnot, významy, které daná kultura přikládá 

symbolům a podobně. Zásadním kulturním prvkem, který hraje podstatnou 

roli v marketingu, je jazyk, neboť se jedná o hlavní způsob komunikace 

se spotřebitelem. Mezinárodní firmy, které si uvědomují důležitost kulturního 

relativismu a sílu vlivu mezikulturních rozdílů na úspěch kampaně, tak 

překládají své reklamní slogany po dlouhých diskuzích se členy té které 

jednotlivé kultury, aby dané lokální kultuře plně vyhovovaly. Při aplikaci již 

zavedené reklamní strategie v jiném kulturním prostředí je tedy nutné 

důkladně novou kulturu prostudovat a nebát se provést změny, jestliže si to 

situace bude žádat. 
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Definujeme-Ii si kulturu jako soubor artefaktů, sociokulturních 

regulativů, idejí 25) a institucí, je zřejmé, že nejen kultura jako celek, ale 

všechny tyto její složky mají zásadní vliv na nákupní chování spotřebitelů. 

podívejme se na vztah marketingové komunikace ke každé této složce 

ku Itu ry zvlášť. 

Aniž si to možná uvědomujeme, využívá marketing jako prostředky 

komunikace širokou škálu artefaktů, ať už jsou to plakáty, televizní spot 

nebo 3D reklama. V samotném event marketingu pak navíc vstupují 

na scénu artefakty v podobě nejrůznějších rekvizit, kostýmů a dekorace 

prostoru. Ačkoliv si do značné míry marketing uzpůsobuje tvar, velikost 

nebo barvu konkrétních artefaktů, musí se zpravidla řídit jejich kulturní 

funkcí a tím, jaký význam a symboliku artefaktům daná kultura přisuzuje. 

Marketing samozřejmě musí brát v potaz i sociokulturní regulativy, 

tedy normy, hodnoty a vzory chování té kultury, v jejímž rámci působí. Mám 

na mysli nejen již zmíněné běžné každodenní chování a "rituály" cílové 

skupiny, tedy to, jaká je, ale i to, jaká by chtěla být, po čem touží, čeho 

si váží a čím opovrhuje. Všechny tyto explicitní projevy sociokulturních 

regulativů mohou marketérům značně pomoci v přesném a účinném 

nastavení kampaně, pokud jim věnují dostatečnou pozornost. A domnívám 

se, že právě velkého významu hodnotových systémů kultury jsou 

si marketéři vědomi, neboť v A TL i BTL komunikaci, která nás obklopuje, 

se spotřebitel denně setkává s tvrzením, že prezentovaný výrobek ho 

vytrhne z denního stereotypu, ušetří mu čas strávený při péči o domácnost, 

poskytne pocit pohody a rozmazlování se při osobní hygieně nebo mu 

zajistí vytoužený sociální status. Do jisté míry lze však pozorovat i tendence 

marketingové komunikace obecně uznávané hodnoty poněkud 

přizpůsobovat svým potřebám. Kde jsou však hranice mezi jejich 

respektováním a umělým přetvářením, lze jen velmi těžko určit. Kdo dnes 

dokáže s jistotou říci, zda tu byla dříve potřeba cítit se při koupeli hýčkán 

nebo reklama, která přesvědčovala, že při koupeli je třeba cítit se hýčkán? 
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Zajímavý je vztah marketingové komunikace versus normativní řády kultury. 

Nemá smysl podrobně rozebírat vztah komunikace a zákona, neboť ten je 

v zásadě jednosměrně určen a marketéři se jím musejí řídit. Podstatně 

zajímavější je vztah marketingu s obyčeji a morálkou. Ty kladou reklamě 

do jisté míry mantinely a díky tomu je například obvyklé, že společenská 

setkání se zpravidla konají večer a účastníci dodržují určitá pravidla odívání 

a společenského chování. Avšak stále více se v marketingové komunikaci 

uplatňuje snaha obyčeje, případně morálku narušit a tím příjemce šokovat, 

Porušení těchto sociokulturních regulativů by mělo zůstat v přípustné míře, 

aby šokovalo, upoutalo pozornost a vyvolalo silné emoce a snáze se tak 

zapsalo do paměti cílové skupiny, leč pokud možno nevzbudilo morální 

pohoršení. Hranice jsou i zde velmi křehké a je velmi snadné dopustit 

se neodpustitelné chyby, avšak pokud marketéři znají danou kulturu dobře, 

může jim tato technika zajistit značný úspěch. Taktiku citlivého porušení 

obyčejů a morálních pravidel využívá pochopitelně i event marketing, 

za všechny příklady ze své praxe uvedu například vánoční večírek se vším 

všudy, tedy stromečkem, dárky a vánoční hudbou, pořádaný uprostřed léta 

na pláži nebo na večírcích velmi vyhledávaný, i když poněkud laciný, 

způsob servírování občerstvení na těle zcela nahé ženy. 

Právě v souvislosti s již zmíněnými mezikulturními rozdíly a tenkým 

ledem, na kterém se pohybujeme při narušování sociokulturních regulativů, 

musím zmínit i fenomén kulturního šoku. Kulturním šokem rozumíme 

psychický i sociální otřes způsobený překvapivým zjištěním, které bylo 

vyvoláno kontaktem s cizí kulturou. 26
) Při aplikaci jednotných 

marketingových strategií na různé kultury a zejména dopouštíme-Ii 

se záměrně mírného narušování sociokulturních regulativů, je totiž třeba 

brát tuto možnost v úvahu více než kdy jindy. Například zmíněná nahá žena 

jakožto servírovací prostředek může na středoevropana působit lehce 

lechtivým dojmem a jistě takovýto raut bude po další roky jeho nejsilnějším 
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gurmánským zážitkem, při aplikaci na muslimskou kulturu by však takovýto 

výstřelek znamenal naprosto neomluvitelný prohřešek proti morálce. 

Podívejme se na vzájemný vztah marketingu a idejí, především 

kognitivních systémů. Marketingová komunikace a samozřejmě i event 

marketing do značné míry využívají poznatky vědních oborů, ať už 

psychologie, sociologie (cílová skupina), ekonomie (kupní síla cílové 

skupiny, ekonomické zákonitosti), ale i fyziky a chemie (tiskové techniky), 

ekologie, biologie, medicíny a podobně. Zároveň se pro některé tyto 

disciplíny může marketingová komunikace stát prostředkem, jakým 

se poznatky, i běžně veřejnosti neznámé, mohou populárně-vědeckou 

formou dostat mezi spotřebitele. Klasickým příkladem jsou například 

odborné zdravotnické semináře pořádané vydavatelstvím Mladá fronta, 

které jsou určené široké veřejnosti a populární formou mají lidem přiblížit 

aktuální témata a nové poznatky medicíny. 

Marketing je možné pojímat jako určitou formu instituce, která 

organizuje a ovlivňuje lidské chování v konkrétním čase a prostoru. Je-Ii 

potenciální spotřebitel marketingovou komunikací pozitivně ovlivněn 

a rozhodne-Ii se na jejím základě uzpůsobit své nákupní chování, musí tak 

vždy učinit v konkrétním čase a místě (lokalita a otevírací doba prodejen, 

čas a místo konání eventu). V sociální oblasti může mít marketingová 

komunikace dokonce určitou výchovnou roli v pozitivním slova smyslu, 

jelikož motivuje jednotlivce k obecně prospěšnému jednání. 

Nákupní chování subkultur. 

Kromě jednotlivých kultur rozlišují nejen kulturní a sociální 

antropologové, ale i marketingoví specialisté v jejich rámci ještě další, 

menší podskupiny, neboli subkultury. Pojem subkultura je možné vysvětlit 

ze dvou možných hledisek. Rozumíme jím bud' soubor specifických norem, 

hodnot a vzorů chování, které charakterizují určitou skupinu v rámci širšího 
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společenství dominantní kultury. Označuje ale také specifickou skupinu, 

která je nositelem těchto odlišných norem, hodnot a životního stylu. 

V každém případě, charakteristickým znakem subkultury je markantní 

odlišení od dominantní kultury.27) Jednotlivé subkultury mohou být 

definovány na základě národnostních, náboženských, geografických 

a regionálních, rasových nebo věkových charakteristik. Z marketingového 

hlediska je studium subkultur podstatnou součástí procesu specifikace 

cílových skupin, protože marketéři své cílové skupiny obvykle definují právě 

na základě příslušnosti k určitým subkulturám. Subkulturní analýza tedy 

umožňuje rozdělení trhu podle specifických potřeb a postojů společných 

všem členům specifické subkultury. Není to však zdaleka tak jednoduché, 

protože všichni spotřebitelé jsou zároveň členy více než jen jednoho 

subkulturního segmentu a tyto segmenty mohou být z hlediska konkrétního 

marketingového cíle protichůdné. Měli bychom se tedy snažit porozumět 

tomu, jak je nákupní chování komplexně ovlivňováno členstvími jedince 

ve více subkulturách, případně rozhodnout, která subkulturní příslušnost 

v konkrétní situaci ovlivňuje spotřební chování jedince nejvíce. 

Sociologické aspekty. 

Do sociologických aspektů ovlivňujících spotřební chování řadíme 

veškeré vlivy, kterým je jedinec vystaven v rámci lidské společnosti 

a mezilidských vztahů. Každý jedinec v průběhu socializačního procesu 

přejímá vzory chování od skupin, v nichž se pohybuje a jejichž je členem. 

Nejinak je tomu samozřejmě i u nákupního chování. Jeho základy jsou 

člověku vštěpovány již v rámci primární skupiny, tedy rodiny a nejbližších 

přátel, a to už od nejútlejšího věku. V pozdějším věku přispívá k formování 

spotřebitelských zvyklostí i vliv sekundárních skupin, do kterých řadíme 
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širší okruh přátel a známých, spolužáky ve škole, kolegy v zaměstnání 

a další skupiny osob, s nimiž člověk přichází během života do bližšího 

styku, ovšem v podstatně nižší frekvenci než je tomu u skupin primárních. 

Důležité z hlediska vlivu na formování nákupního chování je 

i rozdělení skupin na formální a neformální. Neformální skupiny nemají 

žádná předepsaná pravidla pro vzájemnou interakci svých členů a jejich 

vztahy a vzájemné kontakty jsou založeny na principu dobrovolnosti. Oproti 

tomu skupiny formální vymezují pro své členy více či méně přesná 

pravidla vzájemného setkávání. Toto dvojí rozdělení sociálních skupin se 

samozřejmě vzájemně prolíná, primární skupina bývá neformální, zatímco 

sekundární skupiny mohou fungovat na" formálním i neformálním principu. 

Skupiny neformální zpravidla ovlivňují nákupní chování jedince ve vztahu 

ke zboží nebo službám každodenní a volnočasové spotřeby, formáln,i 

skupiny pak formují vztah k produktům souvisejícím s profesním nebo 

zájmovým zaměřením skupiny. 

Kromě výše zmíněných členských skupin, tedy takových, do nichž 

spotřebitel patří, ovlivňují velkou měrou spotřebitelské jednání i tzv. skupiny 

symbolické.28
) Jako symbolickou označujeme takovou skupinu, v níž 

jedinec nezískal členství, nicméně převzal její vzory chování a hodnoty. 

Referenční skupiny. 

Všechny výše jmenované typy skupin, s nimž přichází spotřebitel 

během života do styku, a které ho nějakým způsobem ovlivňují, označujeme 

souhrnným názvem referenční skupiny. Pod referenční skupiny lze 

zahrnout každou takovou skupinu, která slouží jako porovnávací bod 

pro jedince při formování obecných nebo konkrétních hodnot, postojů 

a vzorů chování, přičemž není nikterak omezená z hlediska velikosti, ani 

nevyžaduje členství spotřebitele. Z pohledu marketingu je to taková 
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Zdroj : Schiffmann, Kanuk 2004 

Obr. 2: Hlavní spotřebitelské referenční skupiny 

skupina, která zásadním způsobem formuje nákupní a spotřebitelská 

rozhodnutí člověka. 29) 

V rámci referenčních skupin rozeznáváme dva základní typy, 

a to referenční skupiny normativní a komparativní. 3D) Skupina, která formuje 

obecně definované hodnoty a chování, což je zejména rodina, se nazývá 

normativní referenční skupinou, zatímco taková, která slouží jako měřítko 

pro specifické a úzce definované postoje vytržené z celkového kontextu, 

jako například sousední rodina, jejíž některé projevy životního stylu se 

člověk snaží napodobit, je referenční skupinou komparativní. Skrze 
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tyto sociální skupiny tedy na spotřebitele zprostředkovaně působí 

i marketingová komunikace. 

Protože v každé lidské společnosti se setkáváme s určitou mírou 

stratifikace a každý jedinec je příslušníkem určité společenské třídy, je 

zřejmé, že i společenská třída je pro spotřebitele referenční skupinou. 

A to jak třída členská, tak i třída symbolická, tedy ta, do níž by spotřebitel 

chtěl patřit, což pochopitelně bývá vždy ta vyšší. Hierarchický aspekt 

společenské třídy je pro marketing velmi důležitý. Důležitým rozhodovacím 

momentem v nákupním procesu je totiž koupě určitého zboží nebo služby 

proto, že jsou oblíbené mezi spotřebiteli stejné, případně vyšší společenské 

vrstvy. A naopak lidé mohou mít tendenci vyhýbat se záměrně určitým 

produktům, které vnímají jako vhodné pro nižší sociální vrstvu. Tyto 

zákonitosti a postoje sdílené v rámci sociální třídy, stejně tak jako jejich 

mezitřídní rozdíly dokáží marketéři poměrně dopodrobna vysledovat 

a pojmenovat a v komunikaci k cílovým skupinám jich efektivně využívat. 

Emoce versus dav. 

Event marketing pracuje s emocemi, ale nejen s emocemi 

individuálními. Velmi dobře dokáže zacházet především s emocemi 

kolektivními. Každá skupina lidí, která se sejde v určitém místě a čase 

za společným cílem, nabývá kolektivní duši, ať už jsou její členové jakékoliv 

národnosti, pohlaví, věku či vzdělání. Dav má podstatně jiné vlastnosti, než 

jaké má každý jeho jednotlivý člen, to znamená, že jedinec pod vlivem davu 

se chová jinak, než když vystupuje sám za sebe. Je to způsobeno tím, že 

dav stírá intelektuální schopnosti, jedince okrádá o jeho zábrany 

a individualitu a vytváří duševní jednotu mezi svými příslušníky.31) 

V souladu s duševní jednotou davu je v jeho rámci každý cit poměrně 

nakažlivý a dá se v marketingové komunikaci snadno využít. Protože podle 

le Bona je dav zbaven kritického ducha, ztrácí schopnost racionálně 

45 



Diplomová práce Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu 

uvažovat a podléhá své ovlivnitelné obrazotvornosti, je poměrně snadné 

prostřednictvím vhodně zvoleného emocionálního prožitku dav zaujmout 

a přesvědčit, neboť "kdo ovládá umění působit na obrazotvornost davů, zná 

umění jim vládnout." 32) 

Většina jedinců v davu nedokáže vést sama sebe a zaujmout svůj 

vlastní názor na základě zralé úvahy. Každý živý tvor, ať už je to zvíře nebo 

člověk, a zrovna tak celý dav podléhá instinktivně vedení přirozené autority. 

V marketingové komunikaci bývá často využívána autorita známých 

osobností, které mají vytvářet kladnou vazbu na značku tím, že veřejně 

dávají najevo svou spřízněnost s ní. Role takovýchto osobností, kteří svou 

popularitou mají akci vtisknout punc kvality, důvěryhodnosti a jistoty, se 

nazývá názorový vůdce. Úlohu názorových vůdců v současné době mohou 

nést libovolné celebrity a osobnosti z kulturních, politických nebo odborných 

kruhů, které jsou obecně známé nebo alespoň známé konkrétní cílové 

skupině, kterou mají ovlivnit. Chceme-Ii ovlivnit širokou veřejnost 

bez bližšího určení, jako nejlepší názorový vůdce se jeví například populární 

zpěvák nebo herec. Jestliže cílíme spíše jen na mladší publikum, zvolíme 

úřadující Miss České Republiky nebo vítěze soutěže Super Star. Naopak 

chceme-Ii ovlivnit úzce vymezenou odbornou skupinu lékařů, nejsilnějším 

názorovým vůdcem bude pochopitelně vážený odborník dané medicínské 

specializace. Zapojení názorového vůdce dokáže podstatnou měrou 

v pozitivním slova smyslu ovlivnit cílovou skupinu, proto se s tímto 

fenoménem setkáváme i v event marketingu. Komerčně zaměřeným 

eventům dokáže názorový vůdce dodat na atraktivitě a může být pro cílovou 

skupinu pozitivní motivací k účasti. U benefičních akcí pak navíc dokáže 

zvýšit kredibilitu pořádajícího subjektu a může být iniciátorem zájmu 

o danou problematiku a snahy pomoci. 
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Ekonomické aspekty. 

Mezi ekonomickými aspekty, které výrazně ovlivňují nákupní chování 

spotřebitelů, lze sledovat dvě hlavní roviny. Je to zaprvé ekonomické 

postavení jednotlivce a zadruhé ekonomická situace země a kultury, jejímž 

je spotřebitel příslušníkem. Mezi komplexní marketingovou komunikací, 

a tedy i event marketingem a těmito dvěma rovinami ekonomických faktorů 

existuje úzká vazba. Celková ekonomická situace země podstatným dílem 

ovlivňuje kupní sílu jedince, jeho příjmy a výdaje, tedy i jeho spotřebitelské 

rozhodování, na co své prostředky vynaloží. To opět souvisí s cílovou 

skupinou a i tyto faktory by tedy měly být při jejím vymezení brány v potaz. 

Budeme-Ii při eventu prezentovat například luxusní řadu manažerských 

osobních vozů a naším sdělením, které chceme předat, je míra komfortu 

nebo prestiže, je vhodné zaměřit se při oslovování potenciálních účastníků 

a následných kupců na vyšší příjmovou skupinu. Naopak komunikujeme-Ii 

při eventu praktičnost vozu zatraktivněnou jeho "lidovou" cenou, budeme se 

snažit polapit příslušníky nižší a střední příjmové skupiny. Stejné podmínky 

omezují event marketing samozřejmě i v neziskovém sektoru. Je-Ii cílem 

marketingové komunikace získat vysokou částku na financování 

jednorázového projektu, například stavbu "domu na půli cesty", vhodnou 

cílovou skupinou budou stávající nebo potenciální dárci z řad ekonomicky 

stabilních společností. Jedná-Ii se o sbírkovou akci menšího charakteru, 

oslovení široké veřejnosti se jistě také nemine účinkem v podobě drobných 

příspěvků od jednotlivců v řádech desítek či stovek korun. 

Faktorem, který hraje podstatnou roli již ne přímo na nákupní chování 

spotřebitelů, ale na samotnou aplikaci event marketingových aktivit, je 

rovněž ekonomická síla pořádající společnosti. 
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4) Využití event marketingu v praxi. 

Role event marketingu v komunikačním mixu. 

Při uplatňování marketingové komunikace v praxi je důležité, jak již 

bylo několikrát řečeno, klást důraz na vzájemné propojení jednotlivých 

komunikačních nástrojů a využití jejich synergického efektu, který s sebou 

přináší snižování celkových marketingových nákladů. Podstatným 

aspektem, který následně hraje zásadní roli v konečném komunikačním 

účinku kampaně, je vzájemný poměr mezi jednotlivými nástroji, jejich 

intenzitě a prostředků do nich vložených.. Tento poměr by měl zcela 

odpovídat očekávanému efektu kampaně. Na následujících řádcích 

přiblížím vzájemný vztah jednotlivých nástrojů komunikačního mixu s event 

marketingem. 

Integrovaný event marketing. 

Má-Ii být event marketing účinným komunikačním nástrojem, je nutné 

dbát na důslednou integraci do marketingového mixu a jednotlivé nástroje 

smysluplně vzájemně propojit. Úspěšnost marketingové komunikace 

značně zvyšuje multiplikační efekt, což vyžaduje současné zapojení 

co největšího počtu komunikačních prvků. Pojem integrovaný event 

marketing, který do odborné terminologie zavedl v 90. letech 20. století 

W. Kinnebrock 33), můžeme tedy vykládat jako event marketing působící 

nikoli samostatně, nýbrž v dokonalém souladu s ostatními užitými 

komunikačními metodami. Do integrovaného event marketingu lze zahrnout 

veškeré prvky moderní komunikace, díky nimž můžeme vytvářet 
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a zprostředkovávat zinscenované zážitky. Část použitých nástrojů vždy 

hraje klíčovou roli a jiné, jak již bylo zmíněno výše, bývají "jen" doplňkem. 

Mezi doplňkové, ne vždy využívané, aktivity patří i event marketing. 

Důvodem toho bývá často nutnost vysokých nákladů na organizaci 

úspěšného event marketingového projektu. Propojením a využitím více 

komunikačních nástrojů najednou dochází k úsporám na každém jednom 

z nich. Lze proto pozorovat obecnou snahu integrovat event marketingové 

aktivity do komplexního marketingového mixu a dosáhnout tím nejen 

zvýšení účinku komplexní marketingové komunikace, ale paralelně 

i snižování celkových nákladů. 

Event marketing a nadlinková komunikace. 

Propojení a interakce mezi event marketingem a nadlinkovou 

komunikací, tedy klasickou reklamou, jak ji známe ze sdělovacích 

prostředků, jsou poměrně velmi úzké a nejčastěji využívané. Tisková, 

rozhlasová, ale i televizní reklama a venkovní billboardy plní ve vztahu 

k event marketingu především sdělovací funkci v přípravné fázi eventu. 

Seznamuje potenciální účastníky s připravovanou akcí, jejím účelem, 

místem a časem konání a je zároveň veřejnou pozvánkou na komunikovaný 

event. Čím větší spektrum médií pokryjeme, tím širší skupinu potenciálních 

účastníků zasáhneme a tím vyšší bude informovanost. Dá se též 

předpokládat, že úměrně zvyšujícímu se povědomí o akci poroste i její 

samotná návštěvnost. Event marketing ale naopak může pomoci přenést 

symboliku nadlinkové reklamy do reality a upevnit tak zapamatovatelnost 

ATL, jak jsem uvedla výše na příkladu společnosti Kraft. 
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Event marketing ve vztahu k další podlinkové komunikaci. 

Ačkoliv všechny nástroje podlinkové komunikace mohou být 

samostatnou součástí komunikačního mixu, bývají kvůli multiplikačnímu 

efektu vzájemně propojeny mezi sebou, tedy i s eventy. 

Event marketingové aktivity bývají často vzájemně propojovány 

s nástroji na podporu prodeje. Pozvánka na dobře zvolený typ eventu se 

přímo nabízí jako vhodná výhra ve spotřebitelské soutěži, jak toho byli 

konzumenti v loňském roce svědkem například u značek Finlandia nebo 

piva Miller. Vobou případech byl závěrečný velkolepý event jednou 

z atraktivních výher v soutěži, účast v níž byla podmíněná spotřebou dané 

značky. Event však může provázet i samotnou akci na podporu prodeje 

přímo v místě a čase jejího konání. Pokud klasické rozdávání letáků, 

ochutnávku nebo jinou promotion oživíme ještě zinscenovaným zážitkem, 

pak mluvíme o výše uvedených POS eventech. 

Direct marketing je nástrojem využívaným především k informování 

a osobnímu pozvání cílové skupiny na event. Setkáme se s ním v různých 

podobách prakticky u všech realizovaných eventů, určených ne pro širokou 

veřejnost, ale pro blíže specifikovanou skupinu. Nejčastější formou 

takového pozvání bývá elektronická pozvánka, avšak ani klasická tištěná 

pozvánka zasílaná poštou nebo doručená osobně neztrácí na svém kouzlu 

a účinku. Jelikož však často ve schránce některých cílových skupin, a to jak 

ve schránce poštovní, tak i elektronické, přistává velké množství podobných 

pozvánek týdně, možná i denně, je vhodné věnovat pozornost nejen její 

informativní, ale i kreativní stránce. Pozvánka by svým provedením měla 

vzbudit u příjemce zájem a chuť se zúčastnit. Direct marketing může 

fungovat ve vztahu k event marketingu i jako nástroj zpětné vazby 

a udržování navázaného kontaktu. Bývá využíván například pro zasílání 

následného poděkování za účast, případně zaslání památeční fotografie 
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z eventu. Účastníci ho také mohou využít pro vrácení odpovědních 

formulářů a podobně. 

Oblast public relations je velmi širokým prostorem pro aplikaci event 

marketingu. V zájmu dosažení cílů PR aktivit, mezi které patří zejména 

ovlivňování veřejného mínění, je event marketing vhodným a také velmi 

frekventovaně využívaným nástrojem k pozitivnímu naladění a motivaci 

cílových skupin. Eventy, které PR specialisté organizují, bývají obvykle 

určeny pro novináře z pečlivě vybraných tiskových titulů, jejichž čtenáři jsou 

cílovou skupinou firmy nebo organizace, která event pořádá. Ovlivňováním 

médií skrze eventy tak pořádající subjekty sekundárně působí na své cílové 

skupiny v rámci široké veřejnosti. Nejběžnější součástí budování vztahů 

s veřejností prostřednictvím event marketingu jsou tiskové konference 

a tzv. "press tripy" neboli incentivní výlety pro novináře. 

Event marketing ve vztahu ke sponzoringu Jsem již zmínila. 

Sponzorující společnosti obvykle využívají možnosti prezentovat svou 

značku prostřednictvím doprovodného eventu v rámci sponzorované 

události, neboť například návštěvníkům sportovního utkání lépe zafixuje 

sponzorskou značku doprovodná akce než pouze logo umístěné 

na mantinelu. Díky tomu bývají sponzoring a event marketing často 

zaměňovány, ačkoliv v těchto případech se jedná o využití event 

marketingových nástrojů sponzoringem. 

Corporate social responsibility obvykle využívá eventy pouze jako 

informativní prostředek ještě před samotným spuštěním CSR aktivit. Event, 

většinou ve formě workshopu, je místem setkání zástupců sociálně 

odpovědné společnosti a zástupců neziskových organizací a dává firmě 

prostor pro zmapování potřeb neziskového sektoru, vzájemnou diskuzi 

a navázání přátelských vztahů, což následně firmě pomáhá při rozhodování, 

kterou z potřebných oblastí skutečně podpoří. Příkladem takového eventu 

pro potřeby CSR uvedu workshop, který pořádala společnost ČSOB 

pro zástupce neziskových organizací v Českém Krumlově v hotelu Dvořák 
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v únoru 2005. Organizátoři oslovili a pozvali na workshop několik stovek 

náhodně vybraných neziskových organizací bez omezení oblasti působení 

z celé České Republiky, z nichž se nakonec skutečně zúčastnili zástupci 

z celkem asi 50 subjektů. Dvoudenní setkání bylo zahájeno v pátek večer 

společenskou večeří, která byla prostorem pro uvítání hostů představiteli 

banky, představení programu celé akce a následně pro neformální diskuzi 

a seznámení mezi účastníky. V sobotu ráno byla ve dvou skupinách 

zahájena moderovaná diskuze mezi zástupci banky a neziskového sektoru, 

která s přestávkou pouze na oběd probíhala až do pozdních odpoledních 

hodin. Cílem sociálně odpovědné společnosti zde bylo zjistit, které sociální 

problémy vnímá většina neziskových organizací jako nejožehavější, 

následně jaká navrhuje řešení a jakým konkrétním způsobem by podle 

neziskového sektoru mohla pomoci právě banka. Na večer byla pro hosty 

připravena společná večeře v jedné z příjemných českokrumlovských 

restaurací spojená se zábavným stylovým programem. Neformální cestou 

zde po celý večer probíhala diskuze nad tématy a závěry diskutovanými 

během dne. Neděle pak byla závěrečnou částí workshopu věnovanou již 

společnému (bez rozdělení na skupiny) zhodnocení, jaký přínos 

si ze setkání odnáší banka a každá jednotlivá nezisková organizace 

a dohodnutí dalších společných postupů v této problematice. Společnost 

ČSOB z pozice organizátora hodnotila akci jako mimořádně přínosnou co 

do poznání potřeb neziskového sektoru a racionálního pohledu na jejich 

řešení. Zúčastněné neziskové organizace spatřovaly největší přínos 

workshopu v tom, že mohly bance tyto potřeby představit osobním 

a neformálním lidským způsobem, což bylo jistě faktorem usnadňujícím 

jejich porozumění. Ocenily také, že jim byly přiblíženy procesní postupy 

při vyřizování žádostí o spolupráci a poznaly, že v bance pracují lidé, kteří 

chtějí naslouchat a jsou ochotni pomáhat. I když pochopitelně ne se všemi 

zúčastněnými NNO navázala banka úzkou spolupráci, navázané kontakty 
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jsoU i nadále udržovány, což posiluje obraz ČSOB jako sociálně odpovědné 

společnosti. 

Multimediální komunikace má ve vztahu k event marketingu 

doplňkovou utilitární funkci. Sama o sobě nemá valný význam, ale je-Ii 

zahrnuta do širšího rámce eventu a podporuje-Ii obrazovou a zvukovou 

formou sdělení předávaná prostřednictvím eventu recipientům, může účinek 

prožitku výrazně znásobit. Příkladem efektivního využití multimediálních 

prostředků ke zdůraznění sdělení a posílení prožitku jsou například 

předtočené nominační spoty na nejrůznějších slavnostních udíleních cen 

a podobně. Zkusme si představit poutavý spot, který názorně představuje 

nominované soutěžící, je doplněn vhodnou hudbou a světly a celkově 

vkusně doplňuje atmosféru večera, v porovnání s moderátorem, který 

za řečnickým pultem nominační list přečte. Jelikož eventem chceme 

v účastnících vyvolat emoce, je snadné uhodnout, po které z těchto dvou 

variant každý organizátor sáhne raději. Nejaktuálnějším příkladem je 

dubnové vyhlášení soutěže o nejlepší tiskovou reklamu za rok 2005 

s názvem Zlatý Štoček 2005, pořádané Unií Vydavatelů. Nominační spoty 

a předěly mezi kategoriemi obsahovaly kromě představení soutěžních 

inzerátů i vtipně zakomponované události související s tématem kategorie, 

k nimž poskytla veškeré podklady Česká tisková kancelář. Vizuální vjem 

byl doplněn působivým zvukovým a hudebním doprovodem. Jelikož celé 

vyhlášení bylo navíc velmi vtipně a vkusně řízeno vstupy sympatické 

moderátorské dvojice, působil celý večer velmi moderním svižným dojmem 

a ani na chvíli pozornost hosta nezabloudila mimo prostory sálu. 

Využití event marketingu v rámci vnitrofiremní komunikace jsem již 

také částečně zmínila. Organizace eventů dává především prostor 

pro vzdělávání a prohlubování vztahů mezi zaměstnanci. Pozitivně 

pro dosahování těchto cílů působí několik faktorů, kterými se eventy 

vyznačují, a to například neobvyklé místo předávání informací, společný 
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zážitek s kolegy neformální prostor pro setkání s nadřízenými a podobně. 

K bližší charakteristice těchto akcí se dostanu později. 

Event marketingová typologie. 

Do event marketingu lze zařadit nespočet aktivit které pracují se 

zážitkem cílového spotřebitele, jehož prostřednictvím se firma nebo instituce 

snaží vyvolat emocionální vztah zákazníka ke své značce. Každý 

zrealizovaný event je svým způsobem ojedinělý a neopakovatelný, neboť 

nese své vlastní unikátní sdělení, které má předat spotřebiteli. Každá akce 

má samozřejmě specifickou cílovou skupinu a event od eventu se různí 

i způsob organizace, počet účastníků nebo místo a čas konání. Právě 

z tohoto důvodu je poměrně složité a místy může být i zavádějící jakkoliv 

eventy typologizovat. Pro větší přehlednost a snazší orientaci 

v problematice jsem se však o jistou typologizaci pokusila. Čtenář však 

musí mít stále na paměti, že každý event je svým provedením jedinečný. 

V literatuře se setkáváme s různými typologiemi akcí, 

za nejpřehlednější však považuji čtyři způsoby rozdělení eventů, a to podle: 

o cílového publika 

o obsahu 

o lokality 

o doprovodného programu.34
) 
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Typologizace event marketingových aktivit podle cílového publika. 

První typologizace uměle inscenovaných událostí, která se 

automaticky nabízí, je členění podle cílového publika. Jak jsem blíže 

popsala ve specifikaci pojmu cílová skupina, existují dva základní směry, 

kterými může event marketing působit. 

V první řadě je to působení na interní recipienty. Interní eventy 

bývají organizovány s cílem vzdělávání, posilování pocitu sounáležitosti 

s pořádající organizací nebo stmelování pracovních kolektivů. Příkladem 

takových akcí může být interní školení spojené s teambuildingovými 

aktivitami, oslava firemního výročí nebo vánoční večírek. 

Druhou množinou eventů při rozdělení podle publika, jsou eventy 

veřejné, určené pro externí cílovou skupinu. Takové akce mají seznámit 

účastníky se značkou a jejím klíčovým sdělením, budovat její image 

a zvyšovat povědomí o značce, jakožto i získávat nové zákazníky 

a posilovat vztahy s těmi stávajícími. Jako příklad externího eventu uved'me 

například sportovní akce, dětské dny nebo veletrhy a výstavy. 

Typologizace event marketingových aktivit podle obsahu. 

Vzhledem k právě zmíněné diferenciaci cílů, které jednotlivé 

eventové projekty sledují, je nasnadě další způsob kategorizace eventů, 

a to podle obsahu, nebo se dá říci i podle cíle, kterého má být eventem 

dosaženo. 

Nejoblíbenějším a nejpestřejším typem událostí z této kategorie jsou 

eventy orientované na zábavu. Takové eventy mají účastníka především 

pobavit a vyvolat u něj opravdu silný emocionální prožitek. Do této skupiny 

lze zařadit pestrou škálu akcí od sportovních (curling, motokáry, v poslední 

době velmi vyhledávaný paintball, golfové a tenisové turnaje, lyžování, 

adrenalinové nebo vodní sporty apod.), přes kulturní (divadelní představení, 
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koncert) až po slavnostní společenské události (vyhlášení cen, benefiční 

akce, tématické večírky). 

Nejen zábavou ovšem živ je člověk, musím tedy zmínit i kategorii 

eventů, jejichž cílem je předat účastníkům nějakou sumu informací, a která 

je označována jako eventy vzdělávací. Jejich základním posláním oproti 

běžnému hodinovému školení v jednací místnosti o patro níž pod kanceláří 

je přivést recipienty do pro ně neobvyklého prostředí a tím zvýšit jejich 

pozornost. Díky doplňkovému zábavnému programu vyvolají tyto akce 

emoce, které zafixují právě nabité informace v paměti účastníků. 

Mezi vzdělávací a informační eventy jistě každý intuitivně zařadí jakákoliv 

zaměstnanecká nebo partnerská školení, workshopy a širokou škálu 

různých konferencí. 

Nyní se dostávám k účastníky zřejmě nejméně oblíbené kategorii 

eventů členěných podle obsahu, a to ke kategorii pracovních eventů. Jak 

už je z názvu patrné, pracovní akce bývají určeny výhradně interním 

cílovým skupinám, tedy takovým příjemcům, kteří mají nějaký profesní 

poměr s pořádající organizací. Do této kategorie lze zařadit výjezdní 

zasedání představenstva, valné hromady apod. 

Přestože jsem právě definovala tři různé kategorie událostí, které 

se od sebe vzájemně liší svým obsahem, je třeba připomenout, že žádný 

zinscenovaný event nelze bez výhrad zaškatulkovat do jedné z výše 

uvedených přihrádek. Žádný event není ryze zábavný, informační nebo 

pracovní. Na zábavném eventu může recipient získat potřebné množství 

racionálních informací o firmě a jejích produktech, které se mu zážitkem 

zafixují v paměti, zrovna tak jako do programu pracovních a informačních 

eventů zařazují organizátoři s oblibou zábavné doplňkové aktivity 

pro povzbuzení pozornosti a odreagování účastníků. Obsahy se tedy 

v rámci jednotlivých eventů vzájemně protínají a výše uvedené dělení 

je vhodné brát spíše jako podle obsahu, který právě v konkrétní situaci 

převažuje. 
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Tvpologizace event marketingových aktivit podle místa. 

Jelikož charakterové rozpětí lokací, kde může event proběhnout, je 

takřka nezměrné, není možné provést podrobnější typologii míst. Jediná 

přehledná systematizace, která se nabízí, je členění na základě toho, zda 

se událost koná v uzavřeném prostoru nebo pod širým nebem. 

Veškeré akce, které probíhají v budovách a jiných zastřešených 

prostorách, označujeme jako indoorové eventy. Jmenovat jednotlivé 

konkrétní typy akcí by bylo zbytečné, neboť prakticky veškeré akce, ať už 

jsou zábavného, vzdělávacího nebo pracovního charakteru, mohou být 

za určitých podmínek situovány pod střechu. Tradičně se eventy umisťují 

například do hotelových nebo kongresových prostor, kulturního sálu, 

uzavřené sportovní haly nebo, ne příliš šťastně a kreativně, přímo 

do kanceláře. Méně tradičními, o to však vyhledávanějšími prostorami jsou 

historické objekty jako třeba hrady a zámky, sklepení, rozhledny, ale značné 

oblibě se těší i opuštěné sklady nebo tovární haly. 

Outdoorové události (nebo také open-air či venkovní akce) bývají 

ve velkém procentu případů určeny široké veřejnosti, ovšem ani úzce 

vymezené skupiny účastníků nejsou neobvyklé. Do venkovních akcí spadají 

nejrůznější festivaly a veřejné akce spojené s koncerty nebo sportovními 

zápasy. Místem takovýchto událostí jsou přirozeně sportovní areály, hřiště, 

náměstí, letní kina a podobně. Stranou ale nezůstávají ani přírodní 

prostranství jako louky a lesní nebo vodní plochy. Mezi velmi oblíbené 

a vyhledávané venkovní akce patří například již jmenované rekreační, 

adrenalinové a netradiční sportovní aktivity, které mívají v případě 

uzavřených interních skupin účastníků teambuildingový charakter. Obecně 

se outdoorové akce setkávají s velmi kladným ohlasem ze strany všech 

typů cílových skupin, avšak jejich úspěšnost je ve velké míře závislá 

na přízni počasí, neboť za chladných a deštivých dnů je zájem potenciálních 

Účastníků o podobné zážitky přirozeně takřka nulový. 
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Tvpologizace event marketingových aktivit podle doprovodného programu. 

Každý z výše uvedených eventů s sebou nese určitý doprovodný 

prožitek, jehož prostřednictvím mají být u účastníků vyvolány silné a pokud 

možno kladné emoce. Každý konkrétní doprovodný zážitek je specifický 

a lze jich jmenovat opravdu nespočet, neboť je jen otázkou kreativity 

a odvahy pořádajícího, nakolik se bude držet již vyzkoušených 

a osvědčených modelů a nakolik bude se zážitky experimentovat. Ačkoliv 

se marketéři rádi přidržují fungujících vzorů a nabízejí cílovým skupinám 

opakovaně to, co mají prokazatelně rády, stále se v marketingové 

komunikaci objevují nové kreativní formy zážitků. A protože fantazii se meze 

nekladou a v oblasti emocí už vůbec ne, jistě bude i nadále prostor 

k takovým inovacím. Rozsah tohoto textu by k výčtu již zrealizovaných 

zážitků a těch, které teprve připadají v úvahu a čekají na své uplatnění, 

možná ani nebyl dostačující. To však není mým záměrem. V odborné 

literatuře jsem se s konkrétními kategoriemi eventů podle doprovodného 

zážitku nesetkala, nicméně pokusila jsem se o jejich vlastní kategorizaci, 

přičemž vycházím ze svých poznatků, dojmů a zkušeností, které jsem 

získala během své dosavadní praxe. Doprovodné zážitky lze rozdělit 

na společenské, kulturní, sportovní a odborné. Toto dělení se do jisté míry 

významově kryje s dělením podle obsahu, zejména odborné eventy by 

mohly být snadno zaměněny za pracovní či vzdělávací. I tak se však 

domnívám, že se vzájemně neduplikují a jeho uvedení tedy považuji 

za relevantn í. 

Do společenských eventů se řadí veškerá setkání slavnostního 

a formálního charakteru, jejichž cílem je bud' navazování a posilování 

obchodních vztahů nebo zvyšování společenské prestiže pořádajícího 

subjektu. Výjimkou ale nejsou ani benefiční společenské akce. Cílová 

skupina bývá zpravidla předem přesně definována, neboť eventy 

společenského charakteru bývají přístupny pouze pro pozvané, ať už z řad 
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obchodních partnerů nebo sponzorů. V případě akcí většího rozsahu pak je 

část vstupenek poskytnuta k zakoupení i zájemcům z řad široké veřejnosti. 

V každém případě však bývá počet účastníků omezen s ohledem 

na kapacitu prostoru. Pro názornost uved'me například galavečery, plesy, 

slavnostní vyhlášení cen nebo premiéry. Za zmínku podle mého názoru stojí 

i golfové turnaje, které, ač by se dalo namítnout, že jsou spíše sportovního 

charakteru, bývají zařazovány do kategorie společenských událostí. Více 

než o sportovní výkony při nich totiž jde o navazování obchodních kontaktů. 

Kromě toho jejich náplní není jen samotná hra golfu. Scénář těchto turnajů 

bývá postaven na rodinném konceptu. Záměrem organizátorů je pozvat 

nejen samotného obchodního partnera, ale i jeho rodinu, a to z toho 

důvodu, aby nemusel váhat, zda stráví víkend (kdy se obvykle turnaje 

konají) s rodinou nebo s obchodníky. Pro nehrající účastníky pak bývají 

připraveny nejrůznější další aktivity od dětských sportovních nebo 

výtvarných atrakcí přes salóny krásy a módní přehlídky až po projížd'ky 

na koních nebo zkušební jízdy v terénních vozech. 

Za kulturní eventy považuji všechny takové, jejichž ústředním 

motivem je kultura v axiologickém slova smyslu. Řadí se sem tedy akce, 

které využívají ke zprostředkování emocí a zafixování racionálních sdělení 

divadelní představení, koncerty vážné, moderní nebo alternativní hudby 

nebo umělecké výstavy. Cílové publikum pro eventy tohoto druhu je potřeba 

vybírat velmi citlivě, neboť ne každý cílový spotřebitel reaguje na všechny 

kulturní žánry kladně. Například koncert z tvorby J. S. Bacha nebo 

představení nové moderní opery není v žádném případě vhodným 

doprovodným prožitkem pro širokou veřejnost, neboť vážná hudba je 

náročnější na poslech a ne každý jí rozumí. Chceme-Ii kulturním zážitkem 

úspěšně oslovit široké masy spotřebitelů, je vhodnější zvolit kulturní žánr 

středního proudu, který více odpovídá masovému vkusu. Naopak úzkou 

skupinu několika obchodních partnerů, o kterých víme, že jsou milovníky 

klasické hudby, takovým zážitkem velice potěšíme. 
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Jak je zřejmé z názvu, mezi sportovní eventy se řadí ty, jejichž 

stěžejním zážitkem je sportovní výkon, a to jak za pasivního přihlížení 

pozvaných, tak i za jejich aktivní účasti. Bývají to obvykle outdoorové akce, 

neboť volné prostranství nabízí širší možnosti sportovního vyžití než 

uzavřená sportovní hala. Výjimku tvoří sporty, které svou povahou uzavřený 

prostor přímo vyžadují jako například oblíbený curling, jehož hra je 

podmíněna speciálně upravenou ledovou plochu, jaké je možno dosáhnout 

jen v umělých podmínkách. V Praze například existují pouze dvě haly, kde 

je možné uspořádat event doprovázený curlingovým turnajem. Cílová 

skupina bývá předem početně omezena v případě, že sportovní aktivita 

vyžaduje vytvoření družstev. Pokud jde o sportovní aktivitu jednotlivců, nebo 

mají hosté jen roli diváků, může být event otevřen široké veřejnosti a jeho 

kapacita je prakticky neomezená. 

Konečně eventy odborné představují akce, které mají oslovit 

skupinu osob se společnými profesními zájmy, ať už se jedná o cílovou 

skupinu externí nebo interní. Do kategorie odborných eventů je možné 

zahrnout i dvě kategorie dělící eventy podle obsahu, a to vzdělávací 

a pracovní, neboť v obou těchto případech je cílem eventu předat cílovým 

příjemcům netradičním způsobem nějaké odborné informace a poznatky, 

týkající se jejich profesního působení nebo odborných zájmů. Cílová 

skupina odborných eventů bývá většinou užší a je početně omezena 

z důvodu kapacitního limitu lokace, zpravidla učebny nebo konferenčního 

sálu. 

Jelikož jsem se sama několikrát podílela mimo jiné na organizaci 

odborných eventů, zejména pak konferencí většího rozsahu, považuji 

osobně tento typ eventů za nejpodnětnější a ráda bych se jimi v budoucnu 

po praktické stránce zabývala. Tématem následujících stánek je tedy 

poněkud detailnější přiblížení tohoto typu odborných eventů. Konference 

jsou co do svého rozsahu a významu nejobsáhlejším a po organizační 

i finanční stránce nejnáročnějším eventem odborného charakteru. Jedná se 
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o shromáždění úzce specializovaných odborníků za účelem předání 

nejnovějších poznatků v daném oboru, hlubšího seznámení se s aktuálními 

problémy a hledání či rovnou nabízení jejich optimálních řešení. Co 

do geografického rozpětí se setkáváme s konferencemi lokálními, které jsou 

určené pouze pro odborníky v rámci jednoho státu, případně kraje nebo 

města, dále pak s konferencemi regionálními určenými pro cílovou skupinu 

v rámci regionu (například region CEE = střední a východní Evropa). Třetím 

typem konferencí s největším geografickým rozsahem jsou pak konference 

globální, které hostí vybrané špičky ve svých oborech z celého světa. 

Pro perfektní organizaci konference je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost několika zásadním detailům, mezi něž na prvním· místě stojí 

místo konání, respektive město, . kde kongres proběhne. V souvislosti 

s pořádáním konferencí, zejména v mezinárodním měřítku, bývá často 

skloňován pojem "kongresová turistika". Jedná se o cestování v rámci 

země, světadílu nebo dokonce celého světa za účelem uspořádání 

konference nebo účasti na ní. Být žádanou kongresovou destinací je 

pro město či zemi obrovským přínosem jak z hlediska prestiže, tak 

i z hlediska ekonomické prosperity. Česká Republika a konkrétně její hlavní 

město Praha v roce 2005 zaznamenala z hlediska kongresové turistiky 

velmi úspěšné období. Podle statistických údajů Mezinárodní kongresové 

asociace (ICCA) se v počtu účastníků Praha v tomto roce umístila 

v evropském žebříčku na 6. místě a dokonce předstihla Vídeň, která hrála 

doposud prim v rámci střední Evropy. Prahu předstihla jen města jako 

Londýn, Paříž nebo Barcelona. Tento fakt znamenal nepochybně velký 

přínos pro český cestovní ruch a ekonomiku vůbec, bereme-Ii v úvahu, že 

kongresový turista utratí v dané destinaci v přepočtu průměrně přes 5.000,

Kč denně.35) Zásluhu na úspěchu v oblasti kongresové turistiky lze přičítat 

hned několika příčinám. V první řadě je to technické zázemí Prahy, které 

v posledních deseti letech prošlo velkou proměnou. Organizátoři zde 

v současné době nacházejí dostatek moderních a kvalitních prostor, ať už 
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hotelů nebo kongresových center, audiovizuální techniku na profesionální 

úrovni a v neposlední řadě též jazykově dobře vybavený personál. 

Významnou roli hraje i státní a lokální podpora. Magistrát hlavního města 

Prahy ve spolupráci s Mezinárodní kongresovou asociací a agenturou 

Czech Tourism pracují především v zahraničí na budování image Prahy 

a České Republiky vůbec jako zajímavé kongresové destinace. 

Co se týče prostoru konání, probíhají konference, zejména ty většího 

rozsahu, ve speciálně pro tyto účely určených objektech jako jsou 

samostatná kongresová centra nebo konferenční sály, kterými disponují 

větší hotely. Je to do jisté míry dáno charakterem akce, který vyžaduje 

profesionální technické zázemí,· do jisté míry pak objemem účastníků 

a potřebnou kapacitou objektu. Kongresovým sálem pro zhruba 100 - 300 

účastníků disponuje každý větší hotel, s požadavkem na tisícové kapacity 

se pak musíme obrátit v Praze například na Kongresové centrum Praha 

nebo nově i Top Hotel Praha, který v loňském roce otevřel své zcela nové 

variabilní kongresové středisko s kapacitou až 5.000 osob. U konferencí 

menšího rozsahu, kde není organizátor již tolik omezen požadovanou 

vysokou kapacitou objektu, se kromě běžných hotelových sálů často 

setkáváme s kreativním návrhem prostoru, který svým charakterem 

koresponduje s doprovodným programem konference. Jako příklad ze své 

praxe mohu uvést konferenci s doprovodným historickým programem 

v hodovním sále zříceniny hradu Velhartice nebo "hi-tech" kongres 

softwarové společnosti, který probíhal v opuštěném průmyslovém objektu 

Abaton v Praze. 

Více, než u kterýchkoliv jiných typů eventů, hraje u konferencí roli 

termín, kdy konference proběhne. Kalendářní rok je rozdělen na tzv. 

kongresovou sezónu a mimo sezónu. Sezóna trvá v jarních měsících 

od března do konce května, v podzimních měsících od září do listopadu. 

Mimo tato období se prakticky nesetkáme s žádnou konferencí nebo jen 

velmi zřídka. Toto časové omezení je dáno zejména pracovními cykly všech 
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společností a termíny dovolených, které jsou převážně právě v létě 

a v zimě. Ve chvíli, kdy plánujeme konferenci, je nutné mít v první řadě 

na paměti právě sezónnost konferenční turistiky a rezervovat prostory 

v dostatečně dlouhém předstihu (cca 3 měsíce předem), neboť v době 

konferenční sezóny bývají všechny vhodné objekty značně vytížené. 

Výše uvedené typologie a charakteristiky některých eventů se do jisté 

míry překrývají s typologií, kterou představuje Šindler (2003). Není to však 

plně jen výsledkem využívání tohoto zdroje, ale do jisté míry i přirozeností 

a intuitivností, s jakou lze k takovému členění přistoupit. Poté, co jsem 

představila jednotlivé typy eventů podle výše uvedených charakteristik, 

pojd'me se na závěr podívat, jaké všechny události bývají obecně 

pod pojem event zařazovány v Evropě a jakým způsobem jsou 

typologizovány. 
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Obr. 4: Typologie eventů užívaná v Evropě 
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Aplikace event marketingu v nekomerčním sektoru. 

I když je event marketing často spojován s využitím v komerční sféře, 

ani neziskové a rozpočtové organizace nezůstávají v tomto ohledu zcela 

pozadu. Jak ukázal průzkum, který jsem provedla, všechny oslovené 

neziskové a rozpočtové organizace zařazují do své komunikace s veřejností 

různé formy event marketingu. Stejně jako marketéři v sektoru obchodu 

a služeb si totiž i zástupci těchto organizací uvědomují význam lidských 

emocí a jejich podstatný vliv nejen na nákupní rozhodování v komerčním 

slova smyslu, ale i na utváření postojů a ideových přesvědčení veřejnosti. 

U neziskových organizací však zjišťujeme poněkud jiné pojetí než 

v obchodní oblasti, což se projevuje nejen v charakteru akcí, které 

neziskové a rozpočtové organizace pořádají, ale i v cílech, které nasazením 

event marketingu sledují. K detailnějšímu rozboru se dostanu v závěru 

práce, kde uvádím podrobné vyhodnocení průzkumu. Za zmínku na tomto 

místě však jistě stojí, že mezi cíli, kterých chtějí neziskové organizace 

prostřednictvím event marketingu dosáhnout, na prvních místech 

jednoznačně stojí formování kulturních a společenských hodnot a postojů, 

informovanost veřejnosti a samozřejmě také budování pozitivní image 

organizace. Srovnáme-Ii to s komerční sférou, která budování image 

zmiňuje více než šestkrát méně často a informovanost veřejnosti dokonce 

vůbec, pak je rozdíl více než markantní a stojí jistě za to zamyslet se 

nad důvody, proč tomu tak je. 

Domnívám se, že je to způsobeno především charakterem činnosti 

neziskových organizací. Ty se totiž ve značném procentu případů snaží 

bojovat proti stereotypům, lidským předsudkům a apriori danému 

odmítavému postoji proti některým ožehavým tématům ve společnosti. 

Zatímco obchodník prodávající komodity denní, ale i méně frekventované 

spotřeby musí v zásadě na svůj výrobek v záplavě konkurence pouze 
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upozornit a přesvědčit neutrálně na laděného zákazníka, že právě jeho 

produkty a služby jsou tím, co potřebuje, neziskové a rozpočtové 

organizace obchodují především s idejemi, které nezřídka bývají 

v zásadním rozporu s idejemi, které cílový recipient zastává a jichž se 

nehodlá vzdát. Event marketing v nekomerční sféře nestojí většinou 

na základě žádného hmatatelného výrobku, ale je prostředkem 

pro zhmotňování daných idejí. Vezmu-Ii jako příklad jednoho z respondentů 

průzkumu, Správu uprchlických zařízení, které je organizační složkou 

Ministerstva vnitra České Republiky (dále též SUZ MVČR), je zcela zřejmé, 

co mám na mysli. V posledních letech sice míra xenofobie u nás značně 

klesla, česká veřejnost dokáže mnohem lépe akceptovat přítomnost 

příslušníků jiných kultur v naší zemi, avšak v momentě, kdy tato tématika 

v konkrétní hmatatelné podobě pronikne do bezprostředního teritoria 

jedinců, stávají se podstatně pozornějšími a nedůtklivějšími. Lidé se 

na základě naučených stereotypů stavějí odmítavě k žadatelům o azyl, aniž 

by předtím přišli do osobního styku byť jen s jediným z nich. Jako příklad je 

možno uvést východočeské město Kostelec nad Orlicí, kde mělo být 

na konci 90. let 20. století v objektu bývalých kasáren na okraji města 

otevřeno nové pobytové středisko pro žadatele o azyl. Tato zpráva zvedla 

u obyvatel města obrovskou vlnu nevole a rozdělila občany na dva 

znepřátelené tábory, respektive většinový tábor odpůrců střediska 

proti představitelům města. Bylo dokonce sepsáno několik protestních petic 

proti tomuto záměru, avšak bez výsledku. Již přes pět let pobytové středisko 

v Kostelci funguje a mezi obyvateli města a žadateli nedochází k vážnějším 

problémům, neboť v denním životě téměř nepřijdou do styku. SUZ MVČR 

se prostřednictvím různých metod a mezI nimi i eventů snaží kulturu 

původních obyvatel a žadatelů sblížit, poskytnout jim příležitost 

pro vzájemný kontakt a poznání. Smyslem eventů pořádaných SUZ MVČR 

nejen v Kostelci nad Orlicí, ale ve všech českých městech, kde se pobytová 

střediska nacházejí, je zbavit české občany strachu z neznámé kultury 
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a ukázat jim, že žadatelé o azyl jsou stejní lidé jako oni sami, že nejsou 

nikterak nebezpeční, mají také svoje koníčky, pocity a touhy a lze vedle nich 

žít v klidném i přátelském vztahu. Jelikož jsou tyto projekty velmi nápadité 

a etnické rozdíly jim dodávají jistou dávku exotiky, dá se říci, že mají 

u občanů jednotlivých měst kladný ohlas a prokazatelně i žádoucí účinek. 

Příkladem takových akcí, které mě velmi zaujaly, jsou etnické koncerty, 

při kterých účinkují žadatelé o azyl, a především pak veřejné ochutnávky 

národních kuchyní uprchlíků, kde uprchlíci vlastními silami připravují své 

národní pokrmy. 

Vedle negativních postojů, které je třeba soustavnou činností 

překonávat, je druhou, poněkud méně náročnou překážkou neziskových 

a rozpočtových organizací lidská lhostejnost a z ní pramenící postoj, že 

problémy, zejména ze sociální oblasti, se konkrétního jedince netýkají. 

Právě tento postoj je tvrdým oříškem pro organizace, které se svým 

působením snaží tyto problémy řešit, k čemuž však potřebují právě 

součinnost veřejnosti. Ne vždy je však na vině pouze lidská lhostejnost 

a neochota pomoci. Výraznou roli zde hraje také prostá nevědomost 

a neznalost problematiky. 

Všech těchto problémů jsou si neziskové organizace dobře vědomy 

a vnímají je jako základní bod, na jehož řešení je třeba se v rámci 

komunikace s veřejností zaměřit. Většina představitelů neziskového sektoru 

uvádí, že jejich hlavní bariérou při práci s veřejností je slabé povědomí 

o organizaci či daném problému. Další téměř jedna čtvrtina zástupců 

neziskového sektoru se domnívá, že veřejnost pohlíží na nekomerční sektor 

se značnou nedůvěrou. 36) Pro alespoň částečné překonání výše 

jmenovaných překážek je pro neziskové organizace vhodným nástrojem 

právě event marketing, čehož jsou si jejich zástupci vědomi, a proto jej 

v rámci svých možností využívají. Nikoliv strohou a racionální cestou, ale 

skrze zážitky a emoce tak dávají veřejnosti na vědomí, že tu existují 

problémy, které je třeba řešit a nabízejí možné varianty řešení. Cílový 
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příjemce takovéhoto sdělení je pak k problému mnohem vnímavější 

a otevřenější ke spolupráci. 

Mezi eventy, které pořádají nekomerční organizace, se nejčastěji 

setkáváme se sbírkovými a prezentačními akcemi. Jako příklad benefičního 

eventu, který zinscenovala nezisková organizace s cílem shromáždit 

finanční prostředky na pomoc určité úzce vymezené sociálně potřebné 

skupině, je možné připomenout akci s názvem Hledá se kuře v rámci 

projektu Pomozte dětem. Akce probíhá tradičně každý rok na velikonoční 

pondělí v režii Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), a to již 

od roku 2002. Jedná se o akci kulturního charakteru, která je primárně 

určena sponzorům a partnerům projektu, sekundárně pak v rámci širšího 

zábavně-kulturního programu míří skrze vysílání České televize na širokou 

veřejnost. 

Event Hledá se kuře svým charakterem přímo vybízí k využití 

názorových vůdců, tedy známých osobností, které neváhají svým jménem 

a tváří přidat celému projektu na důvěryhodnosti. Takových je každoročně 

celá řada, za všechny jmenujme herce Tomáše Hanáka a moderátorku 

Marcelu Augustovou, kteří akci moderují. Díky jejich účasti se stává celá 

událost pro veřejnost atraktivnější a snáze se pak ztotožní s předávanou 

ideou. 

Jako příklad eventu, jehož cíle by se daly charakterizovat spíše jako 

prodejní, uvedu akci s názvem Bambiriáda, kterou každoročně pořádá 

Česká rada dětí a mládeže. V rámci Bambiriády probíhá paralelně ve více 

než 20ti českých městech řada outdoorových eventů, jejichž základním 

programem je aktivní prezentace občanských sdružení, které celoročně 

pracují s dětmi a mládeží. Jednotlivá sdružení se touto formou snaží 

představit dětem a jejich rodičům svou činnost a nalákat tak děti k zářijovým 

náborům do svých řad. Ani informativní rovina eventu zde však není 

opomenuta. Česká rada dětí a mládeže se touto cestou snaží posilovat 

v rodičích a dětech povědomí o důležitosti mimoškolních aktivit a o jejich 
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rozmanitosti. Ve vztahu k tisku se pak pořadatel snaží dosáhnout toho, aby 

si novináři dlouhodobě více všímali problematiky mimoškolních aktivit 

a považovali ji za atraktivní téma, což má v konečném důsledku opět přímý 

vliv na informovanost veřejnosti. 

Jak je patrné z této kapitoly, jde neziskovým organizacím o víc než 

prodat zákazníkovi jogurt své značky a doufat, že si ho na základě jeho 

kvalit koupí zítra znovu místo značky konkurenční. Jde o souboj 

s neinformovaností, nevolí a předsudky, které se nedají vyvrátit tak rychle 

a snadno jako lze slevou jogurtu vyvrátit zákazníkovi záměr koupit jogurt 

konkurenční. Z tohoto důvodu je dosahování cílů event marketingu 

u nekomerčních organizací nepoměrně náročnější a měřitelné z podstatně 

dlouhodobějšího hlediska než je tomu u obchodních firem. 

Proces event marketingového plánování. 

V následující kapitole předkládám praktické informace související 

s přípravou a samotnou realizací eventů tak, jak jsem se s nimi během 

svého dosavadního působení v marketingu setkala. Jedná se o jakýsi hrubý 

návod, jak při plánování a přípravě eventů postupovat, v jakých 

souvislostech uvažovat a na jaké zdánlivé detaily se vyplatí nezapomenout. 

Přípravná fáze. 

Jak již bylo řečeno výše, event marketing je do komunikačního mixu 

zpravidla zařazován ve chvíli, kdy přijde pořadatel či zadavatel s určitým 

zásadním sdělením, které chce netradičním způsobem předat cílové 

skupině s co nejvyšší pravděpodobností kladného přijetí a zapamatování. 

Samotnému definování klíčového sdělení ještě předchází určení toho, co 
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bude jeho předmětem, zda celá firma nebo instituce, jednotlivá služba 

či produkt nebo celá produktová řada. Takovým sdělením pak může být 

například informace o vzniku nové reklamní agentury, o uvedení nového 

modelu rodinného osobního vozu Ford na trh nebo o zvýšeném obsahu 

hroznové šťávy v nápoji Top Topic. V kulturní sféře pak můžeme informovat 

veřejnost například o znovuotevření nově rekonstruované historické budovy, 

o vydání nové knihy, hudebního alba či filmu nebo o významném výročí 

narození Wolfganga Amadea Mozarta. Klíčové sdělení musí organizátor 

eventu jasně formulovat tak, aby bylo stručné, pro cílového příjemce 

srozumitelné a zapamatovatelné. 

S tím souvisí i určení cílů, které aplikací event marketingových 

aktivit sledujeme, a na jejichž základě takové sdělení formulujeme. 

Rozeznáváme dvě roviny cílů event marketingu, a to ekonomické 

a komunikační.37) Můžeme chtít bud' především navýšit počet zákazníků, 

zvýšit tržby a svůj tržní podíl, pak jsou cíle naší event marketingové 

strategie měřitelné kvantitativně na základě obratu a zisků a jedná se o cíle 

ekonomické. Nebo může být naším externím cílem zejména zvyšování 

povědomí o značce, budování její image, vztahu se zákazníkem nebo 

interním cílem pevný vztah se zaměstnanci. 

Dalším důležitým krokem je pečlivé vymezení a charakteristika 

cílové skupiny, kterou chceme sdělením o eventu zasáhnout, po čemž 

následuje zvací proces. O důležitosti pozornosti věnované cílové skupině, 

její specifikaci a analýze jsem se již zmiňovala. Pouze taková informační 

kampaň, která osloví výhradně skutečné potenciální zájemce, může mít 

požadovaný efekt v podobě vysoké účasti na eventu. Při vymezování 

cílového obecenstva je potřeba jasně stanovit, zda bude plánovaná událost 

(či více událostí v rámci téže kampaně) určená pro jednu konkrétní cílovou 

skupinu nebo pro více odlišných skupin. V druhém případě je totiž nutné 

počítat s potřebou jisté diferenciace jednotlivých akcí a jejich přizpůsobení 

té které skupině. 
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Jedná-Ii se o korporátní cílovou skupinu, bývá její definování 

a oslovení podstatně snazší, než u jednotlivých spotřebitelů. Firmy 

a organizace většinou mají k dispozici databázi svých stávajících 

či potenciálních korporátních zákazníků a průběžně ji aktualizují a doplňují, 

případně lze cílovou skupinu poměrně snadno vytipovat podle velikosti firem 

a oboru jejich působení. Pozvání na event pak probíhá většinou na základě 

osobní komunikace s představiteli firem nebo prostřednictvím 

mailingu, tedy zasláním personifikované pozvánky klasickou 

elektronickou poštou. V případě osobních spotřebitelů bývá 

direct 

nebo 

jejich 

vystopování a oslovení podstatně náročnější a vyžaduje hlubší znalosti 

o spotřebitelích. V této fázi hrají zásadní roli masová média, tedy pozvání 

. formou televizního nebo rozhlasového spotu, tiskového inzerátu nebo 

outdoorové reklamy. Většina firem si náročnost oslovení koncového 

spotřebitele velmi dobře uvědomuje a snaží se získat osobní kontakty 

v rámci cílových skupin nejrůznějšími možnými způsoby, například formou 

slosovatelných kupónů nebo registrace do spotřebitelských soutěží přes 

internet. S ohledem na legislativní omezení nevyžádaných sdělení, ať už 

formou elektronické pošty nebo SMS zpráv, je však nutné vždy myslet na 

souhlas osoby, od níž jsme kontakt získali, k dalšímu kontaktování, který 

musí stvrdit svým podpisem. Do tištěných kupónů a kontaktních karet se 

běžně vkládá text o souhlasu zákazníka se zařazením svých osobních 

údajů do databáze pro účely marketingového oddělení pořadatelské firmy 

spolu s místem pro podpis. V elektronických formulářích pak místo podpisu 

bývají speciální políčka, která musí registrující se zájemce zaškrtnout. 

S takto získanou databází osobních kontaktů lze pak velmi dobře pracovat 

při organizaci dalších eventů nebo akcí na podporu prodeje. 

Máme-Ii jasnou představu o cílové skupině a způsobu, jak ji na event 

pozvat, přistupme k dalšímu bodu a tím je výběr správného typu události 

a sestavení scénáře, který perfektně splní účel akce a zároveň co nejlépe 

cílovou skupinu zaujme. V této fázi přípravy eventu zpravidla bývá velmi 
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dobrým pomocníkem tzv. brainstorming (lze volně přeložit jako bouření 

mozků), což je skupinová metoda hledání nových nápadů formou volných 

asociací. Minimální vhodná účast na brainstormingu je pět osob z řad 

pořadatelské organizace, z nichž jedna by se vždy měla ujmout řízení 

debaty, aby se neodchýlila od tématu, což je v případě volného toku 

myšlenek, který brainstorming vyžaduje, velice snadné. V rámci tématu pak 

účastníci vyslovují své okamžité nápady, z nichž žádný by se neměl 

okamžitě zavrhnout, protože při bližším rozboru by z něj mohly vzejít další 

dobré podněty. Jejich hodnocení, selekce a vzájemné smysluplné provázání 

se provádí vždy až závěrem. Ještě před samotným procesem 

brainstormingu je dobré opět zapátrat v poznatcích, které o dané skupině 

máme, konkrétně v oblasti jejích profesních či osobních zájmů a zálib. 

V každém případě funguje, nabídneme-Ii našim hostům takové informace, 

prožitky a takovou zábavu, o kterých víme, že jsou pro ně příjemné, 

eventuálně, že je obvykle sami aktivně vyhledávají. Zároveň by však měly 

být do jisté míry oživeny jinou doplňkovou aktivitou, kterou účastníci 

z různých důvodů již tak dobře neznají, nebo ji případně vnímají jako vysoce 

prestižní a atraktivní, protože si ji sami nemohou dovolit. V každém případě 

je však nežádoucí snažit se o přílišnou bombastičnost za každou cenu, 

neboť zážitky většině hostů naprosto neznámé, například adrenalinové 

sporty, v nich mohou naopak vyvolat strach, který v konečném důsledku 

přebije veškeré pozitivní dojmy z akce, a ta se tak mine požadovaným 

účinkem. Jak jsem zmínila v souvislosti s outdoorovými eventy, úspěch 

akce do jisté míry závisí na přízni počasí. Pořádáme-Ii tedy outdoorový 

event, měli bychom vždy počítat s tzv. "mokrou variantou", to znamená mít 

v záloze náhradní program, který není závislý na otevřeném prostranství. 

Jen těžko si lze představit, že bychom v případě nepříznivého počasí 

operativně přesunuli event z venkovního stadionu do uzavřené haly 

na druhém konci města, ale lze se do jisté míry "jistit" alespoň postavením 
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několika párty stanů, pod které umístíme občerstvení a kde v případě deště 

budou mít hosté možnost se schovat. 

S ohledem na fakt, že účinky event marketingu jsou dlouhodobou 

záležitostí, nebývá jeden konkrétní event ojedinělým ostrůvkem v moři 

marketingové komunikace. Většina firem a institucí zařazuje řízené 

emocionální prožitky do komunikačního mixu opakovaně a systematicky 

na základě propracované event marketingové strategie. Na jejím základě 

pak firmy a instituce rozhodují o intenzitě a délce eventového plánu, 

respektive určují, zda zinscenují nižší počet, za to však intenzivnějších, 

událostí nebo řadu drobnějších akcí, často navzájem odlišných pro oslovení 

více různých cílových skupin na širším území. Protože aplikace event 

marketingu s sebou přináší poměrně vysoké finanční i personální náklady, 

nesmíme při sestavování eventového plánu i plánování jednotlivých eventů 

zapomenout na kontrolu zdrojů, které máme pro tyto účely k dispozici. 

V ročním marketingovém rozpočtu firem a organizací zpravidla bývá 

předem určená finanční částka, v jejímž rámci by se náklady na event 

marketing měly pohybovat, a na základě struktury eventového plánu jsou 

pak prostředky rozdělovány mezi jednotlivé akce. Vždy je tedy nezbytné mít 

alespoň hrubou představu o výši tzv. budgetu, neboli částky, kterou máme 

na daný event k dispozici, a to proto, abychom mu již od začátku plánovaní 

přizpůsobili celý charakter a scénář akce. Naplánování strhujícího programu 

plného ohromujících detailů a následné zjištění, že dostupné prostředky 

nám jeho realizaci v žádném případě neumožní, přináší všem zúčastněným 

zklamání a nechuť do další práce, což se následně promítne i v konečném 

výsledku. 

Často se setkáváme s akcemi, které od začátku do samého konce 

stojí na jednotném tématickém kreativním konceptu. Takovým tématickým 

konceptem mohou být například výprava za tajemstvím faraónů, olympijské 

hry, narozeninová párty, let strojem času, oslava léta na pláži a podobně. 

V takovém případě je velmi působivé, přizpůsobíme-Ii tomuto konceptu 
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kreativní provedení, a to do posledních detailů jako jsou kostýmy 

účinkujících i hostů, rekvizity a výzdoba prostor, stylové menu nebo 

jednotné barevné sladění celé akce. Takovéto důležité "drobnosti" sice 

nemají na samotný průběh eventu žádný vliv, ale "jen" dotvářejí celkový 

dojem a umocňují sílu vyvolaných emocí. Protože s sebou však vždy 

přinášejí podstatné zvýšení nákladů, setkáváme se s jejich opravdu 

mistrným používáním zejména v komerční sféře. 

Po určení správného typu eventu již většinou bývá nasnadě i místo 

konání nebo alespoň jeho charakter. Rozhodneme-Ii se pro uspořádání 

konference, budeme vhodné místo hledat mezi hotely a dodavateli 

konferenčních prostor, a to v první řadě podle lokality a kapacity zařízení. 

V případě, že organizujeme incentivní cesty pro zástupce médií nebo 

obchodní partnery je vhodnější méně obvyklé místo jako například 

historický stylový hotel nebo moravský vinný sklípek. Pro sportovní 

a outdoorové eventy zapátráme po vhodných specializovaných sportovištích 

nebo přírodních plochách, ať už travnatých, lesnatých nebo vodních 

a podobně. Akce společenského rázu probíhají zpravidla v prostorách, které 

jsou dostatečně reprezentativní pro formálnější charakter takového setkání. 

Například místem pro slavnostní setkání při příležitosti udílení cen nebo 

benefiční plesy obvykle bývají reprezentační sály kulturních domů. 

Pro společenský ráz prostor se setkáváme dokonce i s umísťováním 

takových akcí do prostředí kulturních institucí, jakými jsou například 

divadelní nebo koncertní budovy, a to i v případě, že daná se kulturní 

instituce nikterak nepodílí na doprovodném programu. 

Při výběru konkrétního místa konání akce je dobré brát v potaz 

bydliště všech potenciálních účastníků, aby, pokud možno, všichni hosté 

absolvovali na místo konání eventu srovnatelně dlouhou, ne příliš náročnou 

cestu. Zajištění dopravy není vždy samozřejmostí a ne u každého typu 

eventu je možné, ale bývá pro organizátora bodem navíc v celkovém 

hodnocení akce ze strany účastníků. Před začátkem přípravných prací je 
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zvykem, který se rozhodně vyplatí, vybranou lokaci osobně navštívit 

a podrobně si prohlédnout všechny prostory, které chceme pro event využít. 

Při následné přípravě nám to významně pomůže například v rozhodování, 

kam posadíme účastníky, aby nejlépe viděli na program, kde budou 

rozmístěny rautové stoly, aby se u nich netvořily dlouhé fronty, kde se 

budou nejlépe vyjímat panely s logy sponzorů, či zda se konferenční nápoje 

vejdou na samostatný stůl v zadní části sálu nebo budou postaveny 

na jednotlivé stolky. Pokud takovéto detaily vyřešíme předem, můžeme si 

ušetřit značné nepříjemnosti a stresové situace při samotné realizaci. 

Realizační fáze. 

Má-Ii tedy organizátor akce jasno v tom, co a komu chce sdělit, kde 

a jakou formou to provede, může přistoupit k samotné realizaci eventu. Ta 

zpravidla začíná rezervací vybraných prostor a oslovení vytipovaných 

dodavatelů. Jedná-Ii se o akci většího rozsahu, vyplatí se vypracovat 

harmonogram přípravných prací, aby bylo jasné, kdy je nejzazší termín 

pro vyřízení jednotlivých subdodávek, například, kdy je potřeba obdržet 

grafické návrhy pozvánek, aby byly včas vytištěny a rozeslány, kdy je 

optimální doba pro jejich distribuci, aby měli pozvaní dostatek prostoru 

udělat si na akci čas, ale zase, aby to nebylo příliš dlouho předem a na akci 

pak hosté nezapomněli. Zejména pokud je třeba pro potřeby eventu vyrobit 

3D reklamu, prostorové instalace jako výstavní stánky a speciální dekoraci 

na pódia nebo reklamní panely s logy, je nutné s každým dodavatelem 

prověřit výrobní a dodací lhůtu stejně jako čas potřebný pro samotnou 

instalaci, a vždy se držet určených termínů. Je-Ii součástí akce složitější 

instalace jako například stánky pro doprovodnou expozici, pódia apod., 

obvykle se s její stavbou začíná již den před samotnou akcí, neboť se jedná 

o technicky i časově náročnější práce. Bližší organizační podrobnosti 

každého jednotlivého eventu není dost dobře možné jakkoliv zobecnit, 
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neboť každý event je unikátní a má svá specifika, dopodrobna se jimi tedy 

nezabývám. Veškeré organizační přípravy v místě konání i samotný průběh 

akce by vždy měly být předem přesně dohodnuty a ověřeny se všemi 

dodavateli, aby vše běželo přesně podle plánu. Nicméně, co všechny 

eventy spojuje, je fakt, že je vždy potřeba počítat s náhlými komplikacemi 

jakéhokoliv charakteru. V každém případě se tedy vyplatí mít u sebe vždy 

detailní časový harmonogram celé akce stejně jako úplný seznam se všemi 

kontakty na jednotlivé dodavatele. Může se totiž stát, že například 

moderátor nebo přednášející nedorazí včas a je-Ii s ním pořadatel v takové 

situaci v kontaktu, je schopen snáze program akce operativně přizpůsobit 

tak, že hosté nic nepoznají a nastalý problém nebude mít vliv na celkový 

úspěch akce. 

Vyhodnocovací fáze. 

Bez hodnotícího procesu se neobejde žádný marketingový projekt, 

má-Ii být komunikační strategie účinná a záleží-Ii komunikujícímu subjektu 

na výsledku. Lépe řečeno, mělo by být v zájmu každého zadavatele 

marketingové komunikace zhodnotit návratnost prostředků vynaložených na 

její přípravu a realizaci. Platí to samozřejmě pro event marketingové 

projekty stejně jako pro jakékoliv jiné komunikační aktivity. Pro veškeré 

výzkumné metody, které slouží k vyhodnocování účinnosti event 

marketingových aktivit, se kromě označení event marketingové hodnocení 

používá též souhrnný název event controlling v původní anglické podobě. 

Úkolem a smyslem event controllingu je vytvoření systému 

pro plánování event marketingové strategie na základě mapování cílového 

prostředí, na které chceme komunikaci zaměřit, dále na základě definování 

úspěšných prvků z již realizovaných projektů a jejich zařazení do příštího 

event marketingového plánování, jakož prostřednictvím poučení 

z minulých chyb. Vevent controllingu se využívá řada kvantitativních 
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a kvalitativních výzkumných metod od vlastního pozorování přes průzkumy 

veřejného mínění nebo získávání zpětné vazby účastníků v dotazníkovém 

šetření až po analýzu prodejních výsledků. Jedná se o velmi složitý proces, 

protože event marketingové aktivity se setkávají se zásadní překážkou, 

a tou je poměrně značná obtížnost hodnocení úspěchu samotné akce. 

Důvodem je skutečnost, že většina realizovaných eventů nemá krátkodobé 

prodejní cíle, které by bylo možno měřit již v průběhu eventu nebo 

bezprostředně po něm. Event marketing je naopak velice účinným 

nástrojem z hlediska trvalého a systematického působení. Budování image 

a povědomí o značce, posilování vztahu se zákazníky a další cíle, kterých 

lze jeho prostřednictvím dosáhnout, jsou tedy cíle dlouhodobé a díky tomu 

i obtížně měřitelné. Zejména v integrovaném event marketingu, kde jsou 

jednotlivé podlinkové i nadlinkové komunikační nástroje využívány paralelně 

nebo na sebe v rámci jedné kampaně navazují, nelze totiž vždy 

jednoznačně určit, které ze zjištěných kvalitativních změn lze připsat právě 

eventu, a které už jsou naopak výsledkem působení ostatních nástrojů, 

případně jiných faktorů. 

Proces event controllingu by se neměl omezovat pouze 

na závěrečné hodnocení návštěvnosti a odezvy od účastníků. Aby se 

podařilo získat skutečně relevantní data, na jejichž základě lze stavět další 

event marketingové plánování, je nutné věnovat dostatek pozornosti 

i kontrole předběžné a průběžné.38) 

Předběžná event marketingová kontrola, tedy taková, která 

probíhá ještě před začátkem samotné akce, by měla zahrnovat již zmíněnou 

sondu do cílového prostředí, neboli podrobnou specifikaci cílové skupiny, 

definování jejích zájmů a prostředí, ve kterém se pohybuje. Na základě 

takové sondy je možné určit, zda a do jaké míry je vůbec vhodné 

v konkrétním případě aplikovat event marketing, proč ho v daném případě 

lze považovat za strategicky nejvhodnější nástroj a s jakými dalšími nástroji 

ho nejlépe integrovat, aby byl co nejúčinnější. Ačkoliv tomu tak v praxi 
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bohužel často je, neměly by být předběžné testy opomínány, neboť mohou 

podstatným způsobem pomoci minimalizovat rizika neúspěchu event 

marketingové strategie. 

Průběžné kontrolní mechanismy jsou všechny takové, kterými 

kontinuálně sledujeme průběh přípravných prací a realizační fáze eventu. 

Před samotným eventem se zaměřují především na kontrolu kvality práce 

produkčního týmu a ověřování kvality a fundovanosti jednotlivých 

subdodavatelů. V realizační fázi eventu pak je vhodné kontrolovat nejen to, 

zda průběh akce bezchybně koresponduje s plánovaným scénářem, ale 

především reakce účastníků. Na jejich základě lze totiž v některých krajních 

případech operativně program upravit tak, aby více vyhovoval přáním 

účastníků. Tuto zpětnou vazbu můžeme v průběhu eventu od účastníků 

získat bud' na základě vlastního pozorování nebo formou přímého 

dotazování, což bývá obvyklé zejména u akcí většího rozsahu, ať už formou 

osobních rozhovorů nebo anonymně vyplněných dotazníků. Cílem těchto 

metod je zjištění, jak silně zážitek na participanty zapůsobil a do jaké míry 

se nám podařilo, propojit jejich emoce se značkou. 

Konečně následný event controlling vyhodnocuje, zda a do jaké 

míry eventem pomohl dosažení plánovaných cílů. Jak jsem zmínila 

v souvislosti s definováním cílů v přípravné fáze eventu, mezi výsledky 

eventu můžeme sledovat dvě základní roviny, a to komunikační 

a ekonomickou. Komunikačními výsledky se rozumí, do jaké míry se 

prostřednictvím eventu podařilo propojit vyvolané emoce se značkou 

a předat recipientům potřebná sdělení, na jejichž základě pak budou 

ve vztahu ke značce jednat. Komunikační cíle event marketingu proto 

považuji za podstatně důležitější než cíle ekonomické, neboť pozitivní 

změna postoje zákazníka je cennější hodnotou než okamžitý nárůst 

prodeje. Do jisté míry dokonce dlouhodobé ekonomické důsledky event 

marketingu z těch komunikačních vyvstávají a jsou jejich důsledkem. 

V souvislosti s kontrolou komunikačních cílů tedy zjišťujeme, zda se značka 
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skrze emotivní zážitek dostala do povědomí veřejnosti, jaké racionální 

informace o značce si účastníci odnesli, jak daný zážitek ovlivnil jejich 

postoj ke značce, případně jak změnil jejich spotřebitelské preference 

a konečně, jaký konečný důsledek to bude mít na jejich nákupní chování. 

Ve všech třech uvedených fázích event controllingu je možné 

vzájemně kombinovat kvantitativní (přímé dotazování) i kvalitativní 

výzkumné metody (nejrůznější projekční metody, nepřímé dotazování), a to 

tak, aby množství a úroveň takto získaných dat byly relevantní pro přípravu 

eventu a celé další event marketingové strategie. 
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5) Návrh modelového eventu aneb __ _ 

"Pojďte do Zoo s Národní galerií v Praze"_ 

Závěrem své práce Jsem rozpracovala vlastní návrh eventu pro 

organizaci působící v kulturní sféře. Za zadavatele eventu jsem zvolila 

Národní galerii, a to hned z několika důvodů. Za prvé se domnívám, že 

česká laická veřejnost ve svém kulturním vyžití dává přednost zejména 

filmové a divadelní tvorbě, popřípadě hudebním koncertům, zatímco 

neprávem poněkud zanedbává oblast muzeí a galerií. Druhým důvodem 

pro můj výběr instituce byl tématický rozsah sbírek Národní galerie, který 

díky jeho šíři bude možno prostřednictvím eventu účinněji přiblížit většímu 

okruhu potenciálních návštěvníků. Vhodnou příležitostí, se kterou lze 

případně event spojit, je 210. výročí založení Národní galerie v Praze, které 

připadá právě na rok 2006. V našem případě však toto sdělení 

komunikováno není. 

Jelikož Jsem neabsolvovala žádné vyjednávání s navrhovanými 

dodavateli a partnery projektu a nevím tedy, zda by byli ochotni 

na předložené konkrétní návrhy spolupráce přistoupit, upozorňuji na nutnost 

brát projekt jako ryze modelový ideový návrh. Též scénář a rekvizity eventu 

nastiňuji pouze v hrubých obrysech. Jednotlivé produkční detaily jako 

například přesná výzdoba prezentačního místa jsou již otázkou dalšího 

podrobného rozpracování eventu na základě zadání klienta a především 

rozpočtu. 

Základní údaje o zadavateli kampaně. 

Národní galerie v Praze je kulturní institucí zřízenou zákonem č. 

148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze. Posláním jednotlivých sbírek a 
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sekcí je především získávat, shromažd'ovat, uchovávat a zpřístupňovat díla 

výtvarného umění, dále pak zajišťovat jejich ochranu, evidenci 

a inventarizaci. Jednou z významných úloh sbírek je soustavný odborný 

a vědecký výzkum v oboru výtvarného umění a publikování jeho výsledků. 

Za svůj hlavní úkol považuje Národní galerie od doby svého vzniku až 

do dnešních dnů především povznést ducha národa prostřednictvím 

uměleckých děl. 

Několikrát se v dvousetleté historii instituce objevily snahy vybudovat 

pro sbírky Národní galerie novostavbu, jediné centrální sídlo, které by 

pod jednou střechou sdružilo a představilo všechny umělecké sbírky jako 

celek, tyto snahy však nebyly nikdy dovedeny k cíli, a tak dnes sbírky 

Národní galerie sídlí v šesti architektonicky významných budovách 

na území Prahy. Stálé expozice starého umění naleznou návštěvníci 

ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí, v klášteře sv. Jiří 

na Pražském hradě a v klášteře sv. Anežky České na Starém Městě. Sbírky 

umění 19. století, moderního a současného umění hostí Veletržní palác, 

sídlem Sbírky orientálního umění je zámek Zbraslav a sídlem Sbírky grafiky 

a kresby je palác Kinských na Staroměstském náměstí. Pro své dočasné 

výstavní projekty využívá Národní galerie také prostory Jízdárny Pražského 

hradu, jež spadá pod Správu Pražského hradu a Valdštejnské jízdárny, 

která je ve správě kanceláře Senátu. 39
) 

Hvpotéza, aneb jaká je situace? 

Prohlídky stálých expozic ani časově omezených výstav nejsou 

pro české publikum příliš atraktivní formou trávení volného času. 

V preferencích veřejnosti stojí daleko pozadu za jinými druhy kulturního 

vyžití jako například za již zmíněnou divadelní nebo filmovou oblastí. 

Podstatná část veřejnosti považuje muzea a galerie za nudné a statické 
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instituce, které kromě edukativní stránky nemohou nabídnout nic lákavého 

a zajímavého. 

Jak jsem již zmínila, v přípravné fázi eventu je třeba definovat 

sdělení, které chceme předat, a cílové obecenstvo, kterému má být toto 

sdělení předáno. Prostřednictvím průzkumu veřejného mínění zjistíme, jaký 

je převládající postoj veřejnosti k návštěvám muzejních institucí ve vztahu 

k jiným formám kulturního vyžití .. Průzkum tohoto charakteru však již 

přesahuje rámec mé diplomové práce a tudíž není její součástí. 

Předpokládejme tedy, že průzkumem ověříme hypotézu, že lidé považují 

návštěvy stálých expozic i časově omezených výstav ve srovnání například 

s divadlem za zdlouhavé, nudné a nezajímavé. Pak je hlavní sdělení 

směřované k veřejnosti nasnadě. Muzea a galerie jsou tu pro vás a umějí 

skloubit edukativní stránku se zábavnou, nebudete se u nás nudit. 

Čeho chceme dosáhnout? 

Naším cílem tedy bude ukázat veřejnosti muzea a galerie, v našem 

případě Národní galerii v Praze, v jiném světle. Chceme, aby cílová skupina 

chápala Národní galerii jako moderní a dynamickou instituci, která 

naslouchá přání návštěvníků, chápe jejich potřeby a zájmy a nabízí jim 

poučení zábavnou formou. Potenciální návštěvníci by měli návštěvu 

muzejní instituce považovat za atraktivní formu trávení volného času 

pro jednotlivce i pro rodiny s dětmi. 

Měřitelným cílem, který akcí sledujeme, bude potom navýšení 

návštěvnosti Národní galerie českými návštěvníky a navýšení opakovaných 

návštěv. 
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Jakým způsobem toho dosáhneme? 

Prostředkem k dosažení výše vytyčeného cíle bude rozsáhlý projekt, 

jehož stěžejní součástí bude event zábavně-edukativního charakteru. 

Přitáhneme cílovou skupinu na atraktivní místo, které v rámci svého volného 

času sama vyhledává a zde jim představíme Národní galerii v zábavném 

a přátelském světle. Účastníci eventu si z akce odnesou pozitivní dojmy 

a nevšední emocionální zážitky, s nimiž si v budoucnu budou Národní 

galerii spojovat. 

Cílové publikum. 

Do jisté míry jsem již cílovou skupinu v širším slova smyslu 

definovala tím, že jsem se zmínila o postoji české veřejnosti k muzeím 

a galeriím. Budeme totiž sdělení našeho projektu cílit právě na české 

občany. Komunikace směrem k zahraničním turistům, kteří se v současné 

době pohybují v místě konání akce, nemá smysl, a to i přes to, že zejména 

v Praze tvoří zahraniční turisté významné procento návštěvníků kulturních 

institucí. Existuje pro to hned několik důvodů. Zahraniční turista se v České 

Republice pohybuje pouze po omezenou dobu, často poměrně krátkou 

na to, aby stihl navštívit všechny pamětihodnosti města nebo země. Z toho 

důvodu navštěvuje pouze nejpopularizovanější místa uváděná v turistických 

průvodcích a jiným podnětům nevěnuje pozornost. Nemá smysl u něj 

jakkoliv budovat pozitivní vztah k české kulturní instituci, neboť se dá 

předpokládat, že se v naší zemi třeba již nikdy neobjeví. Pokud ji 

opakovaně navštíví, bude to zpravidla v horizontu několika let, přičemž 

veškeré pozitivní emocionální zážitky dávno ztratí svůj účinek. Komunikace, 

kterou chci navrhnout, by tedy směrem k zahraničním návštěvníkům měla 

naprosto nulový účinek a znamenala by promarněné úsilí i finance. 
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Avšak i skupina s názvem český občan je příliš široká na to, 

abychom ji dokázali efektivně uchopit a pracovat s ní. Pokusme se ji tedy 

definovat blíže. 

S ohledem na lokální působnost expozic Národní Galerie se 

zaměříme na obyvatele Středních Čech a zejména Pražany, neboť u nich 

je nejpravděpodobnější opakovaná návštěvnost, které chceme dosáhnout. 

Jelikož návštěva muzejních institucí bývá obvykle volnočasovou 

aktivitou, zaměříme se na takovou cílovou skupinu, která vyhledává aktivní 

formy trávení volného času spojenou nejen se zábavou, ale i s poznáním. 

Co se týče věkového omezení cílových příjemců, bude v tomto 

ohledu naše cílová skupina poměrně široká. Chceme, aby Národní Galerii 

navštěvovali jak mladí lidé, tak i rodiny s dětmi a senioři, pohlaví v našem 

případě samozřejmě nerozhoduje. Dá se tedy říci, že naše komunikace 

bude v těchto ohledech v rámci Středních Čech a Prahy zaměřena na celou 

širokou veřejnost. 

Nemohu se nezmínit také o vzdělání a finančním zázemí cílové 

skupiny. Jak jsme si řekli, naše cílová skupina vyhledává ve volném čase 

kromě zábavy také poznání a v našem případě, kdy je podmínkou návštěvy 

kulturní instituce zaplacení vstupného, musí být schopná a především 

ochotná investovat do těchto hodnot určité vlastní finanční prostředky. 

V případě, že spotřebitel dobrovolně vynakládá vlastní prostředky 

do vzdělání, se dá předpokládat, že již dosáhl alespoň středního vzdělání. 

V případě, že spotřebitel těmito prostředky vůbec disponuje a je schopen je 

na vzdělání vynaložit, předpokládáme, že patří do střední nebo vyšší 

příjmové skupiny obyvatel. 
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Shrnutí charakteristik cílového příjemce je tedy následující: 

o je obyvatelem Středních Čech, nejlépe Prahy 

o rád aktivně tráví volný čas 

o bez omezení pohlaví a věku 

o má střední a vyšší vzdělání 

o patří do střední a vyšší příjmové skupiny 

Čas a místo. 

Pro konání samotného eventu zvolíme přelom letního a podzimního 

období. V létě má zájem veřejnosti o kulturu obecně klesající tendenci, 

samozřejmě s výjimkou open-air festivalů a podobně. Letní prázdniny bývají 

pro kulturní instituce tzv. "hluchým obdobím", vyplníme ho tedy přípravou 

eventu, který proběhne v polovině září. Event bude mít podobu venkovní 

akce, a proto by se dalo namítnout, že doba školních prázdnin, tedy měsíce 

červenec a srpen, by byly kvůli počasí vhodnější, nicméně září volím hned 

z několika důvodů. Prvním důvodem je fakt, že v době školních prázdnin 

odjíždí poměrně velké procento cílové skupiny na dovolenou mimo místo 

svého bydliště, často i mimo republiku. Tím pádem by se nám potenciální 

počet účastníků značně snížil. Druhým důvodem jsou klimatické podmínky 

České Republiky, díky nimž bývají slunné dny o prázdninách velmi horké 

a cílová skupina pak pro trávení svého volného času upřednostňuje 

zejména vodní aktivity. V polovině září bývá již počasí mírnější, značná část 

spotřebitelů už je zpět doma z dovolené, nic nám tedy nebrání uspořádat 

event, který se bude těšit velké návštěvnosti. Protože září je nejen obdobím 

návratu z prázdnin a dovolené, ale i návratem do zaměstnání a školy, není 

zřejmě nutné zdůrazňovat, že je více než vhodné, aby se akce konala 

o víkendu, nejlépe v sobotu. 
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S tím souvisí i místo, které pro konání eventu zvolíme. Jak jsem 

uvedla, naše cílová skupina sama ráda vyhledává místo, kde bude aktivně 

trávit čas, ať již o samotě, s partnerem nebo s dětmi a celou rodinou. 

pokusíme se ji tedy oslovit přímo na místě, které je pro takové vyplnění 

volného času přímo ideální. Tím místem bude pražská zoologická zahrada. 

Doba trvání eventu bude plně korespondovat s otevírací dobou ZOO, 

která je v září od 9 do 18 hodin. 

Mechanika akce. 

Realizace tohoto modelového eventu předpokládá účast Zoo Praha 

jako partnera akce, který poskytne pro event prostory ve svém areálu. 

Na volném prostranství poblíž hlavního vstupu do zahrady bude postaveno 

sedm samostatných prezentačních míst v podobě menších otevřených párty 

stanů, z nichž všechny budou zvlášť volně přístupné kterémukoliv zájemci 

z řad návštěvníků Zoo. Každé z těchto prezentačních míst bude 

symbolizovat jednu ze stálých sbírek Národní galerie a bude plně 

přizpůsobeno sbírce, kterou právě představuje. To znamená, že stan bude 

stylově dekorován a vybaven patřičnými rekvizitami, personál na stánku 

bude oblečen do stylových kostýmů a ve stanu a jeho bezprostředním okolí 

budou umístěny fotografie nebo makety nejvýznamnějších uměleckých děl, 

které daná sbírka vlastní. 

Základním smyslem jednotlivých prezentačních míst je přiblížit 

vybrané období či umělecký směr zastoupený v té které sbírce, a to formou 

aktivního 'vtažení účastníka do děje. Projekt tedy počítá se začleněním 

aktivit přinášejícím poučení na základě principu "škola hrou". V rámci 

každého stanu by tedy měl návštěvník možnost nejen si vybraná díla z dané 

sbírky prohlédnout, ale pod vedením lektorů si je též zkusit namalovat nebo 

vyrobit. Zároveň by se dozvěděl, v jakém časovém horizontu se konkrétní 

umělecká technika či směr vyvíjel a kdo byl jeho nejvýznamnějším 
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představitelem. Doporučuji do doprovodných aktivit zařadit například "školu" 

malby, kresby, grafiky a keramiky. Zajímavým oživením by mohla být též 

výroba orientálních či jiných šperků nebo jednoduchých předmětů užitého 

umění. Populární atrakcí pro návštěvníky nejrůznějších akcí a zejména 

pro jejich děti, je zhotovení památečních fotografií například v dobovém 

kostýmu nebo před kulisou portrétovaných osob s vyříznutým oválem pro 

obličej hosta. Zvláštní atrakcí reprezentující expozici moderního umění by 

mohl být například i body-painting. Zejména pro děti bude v prostoru celé 

Zoo, tedy mimo vymezený prostor stanů, probíhat akce Namaluj své 

nejoblíbenější zvířátko, pro účely které umístíme na vybraných místech Zoo, 

zejména u výběhů obecně nejpopulárnějších živočichů, jednoduché 

výtvarné stanice, kde budou děti malovat svůj objekt přímo podle živého 

modelu. 

V rámci jednotlivých stánků zhruba třikrát za den proběhne výstavka 

návštěvníky vytvořených dílek a vyhlášení nejlepších z nich. Jako výhry 

v této soutěži se nabízejí bud' volné vstupenky do jednotlivých expozic 

Národní galerie nebo alespoň slevový kupón na vstupné, populární 

publikace Národní Galerie, pro opravdové zájemce případně účast 

na letních výtvarných dílnách, které Národní galerie pravidelně pro veřejnost 

pořádá. Doporučuji nevybírat pouze pár vítězů, kteří jsou skutečně výtvarně 

nadaní, ale odměnit široký okruh zúčastněných "výtvarníků", ne-Ii rovnou 

všechny, alespoň maličkostí v podobě reklamního předmětu. Ten nám 

za relativně nízké pořizovací náklady zajistí, že bude vzpomínka na event 

u každého účastníka fixována a zůstane mu v paměti propojena se značkou 

Národní galerie. Čím lépe se nám podaří vybrat předmět, který bude cílová 

skupina dlouhodobě a často využívat pro svou běžnou potřebu, tím bude 

tento účinek silnější. Nejvhodnější v tomto případě jsou asi předměty 

s možností vyobrazení reprodukcí vybraných výtvarných děl ze sbírek 

Národní galerie, například záložky do knih, notýsky, adresáře, pastelky 

pro děti apod. 
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Abychom dění na stáncích trochu oživili a přitáhli zvědavé 

návštěvníky Zoo, součástí programu budou i nejrůznější dobová taneční 

nebo hudební vystoupení, která proběhnou v průběhu dne v rámci 

jednotlivých prezentačních míst zhruba jednou za dvě hodiny. 

Integrace s jinými komunikačními prostředky. 

V souladu s požadavkem, aby každý marketingový nástroj byl 

smysluplně. integrován do širšího komunikačního rámce, propojíme 

i modelový event Národní galerie s dalšími nástroji. 

A TL komunikace. 

V první řadě je nezbytné potenciální účastníky o eventu informovat. 

K tomu poslouží nadlinková kampaň, jejíž stěžejní částí budou informační 

plakáty umístěné v prostorách pražské integrované dopravy, protože 

inzerce uvnitř dopravních prostředků MHD je obecně považována 

za účinnou. Letáky formátu A3 na šířku budou umístěny v inzertních 

rámečcích v tramvajových linkách, plakáty pak v metru, a to jak 

ve vagónech (formát 49x49 cm), tak na reklamních plochách vestibulů 

metra (formát 81). Tato inzerce bude posílená v místech, kde se pohybuje 

převážně naše cílová skupina, slabší koncentrace pak bude v okolí centra 

města z důvodu pohybu vysokého množství cizinců v těchto místech. 

Kromě reklamy v PID využijeme další komunikační kanál, kterým jsou 

reklamní plochy umístěné na městském mobiliáři v ulicích celé Prahy, 

konkrétně na čekárnách MHD. Plochy umístěné na zastávkách MHD 

zasahují cestující v době jejich relativní nečinnosti a zajišťují efektivní 

působení na potenciální zákazníky po dobu čekání na dopravní prostředek. 

Podle výzkumů účinnosti reklamy na městském mobiliáři si minimálně 
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jednou týdně všimne reklamy na zastávkách MHD v Praze 560.000 

cestujících, což představuje 55% Pražanů. Více než 300.000 Pražanů si 

této reklamy všímá denně.40) 

Obr. 5: Účinnost reklamy na zastávkách MHD Zdroj : JCDecaux 

Obr. 6: Leták A3, tram. Obr. 7: Plakát 49x49, metro. 

Obr. 8: Plakát 81, metro. Obr. 9: Plakát, čekárny MHD. 
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I zde se z výše uvedeného důvodu budeme držet pravidla oslovovat 

cílovou skupinu spíše ve vybraných lokalitách mimo centrum města. Tyto 

reklamní plochy je možné za určitých podmínek získat formou mediálního 

partnerství, což by znamenalo podstatné snížení nákladů na ATL kampaň. 

BrL komunikace. 

Podlinkovou součástí kampaně v přípravné fázi budou informace 

v tisku, zajištěné pokud možno formou mediálního partnerství. Nadlinková 

tisková inzerce není v tomto případě ideální formou informování veřejnosti, 

jako vhodnější prostředek bych doporučila články v denním tisku, a to 

v regionálních denících nebo v regionálních mutacích deníků celostátních. 

Jako velmi vhodné informační kanály se nabízejí zejména pravidelné 

tématické přílohy s víkendovou tématikou. V případě tiskových článků 

považuji za vhodné neomezovat se pouze na pražské deníky, ale 

obsáhnout celý středočeský kraj, neboť nejen takovýto event, ale následně 

i návštěva galerie může být velmi dobrým tipem na víkendový výlet 

i pro obyvatele bydlící v krátké dojížd'kové vzdálenosti od Prahy. 

Jako další podlinkovou součást modelové kampaně bych v realizační 

fázi eventu doporučila využití několika nástrojů na podporu prodeje. V první 

řadě jsou to již zmíněné výtvarné soutěže, v jejichž rámci mohou účastníci 

získat vstupenky do všech stálých expozic Národní galerie, čímž zajistíme, 

aby alespoň určité procento účastníků do galerie skutečně přišlo. Další 

přidanou hodnotou pro účastníky eventu, který také do jisté míry zaručí 

účast z řad osob participujících na eventu, může být pravidlo, že každému, 

kdo se v Národní galerii do konce září prokáže vstupenkou ze Zoo Praha, 

náleží sleva na vstupném v jeho padesátiprocentní výši. 

Dále doporučuji doplnit celoroční marketingový plán galerie o naučné 

programy pro děti, jejichž základní rekvizitou bude krátký pracovní sešit, 

který děti na základě poznatků z expozic hravou formou vyplní. Za vyplněný 
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sešit je bude čekat malá odměna v podobě brandovaných cukrovinek nebo 

pastelek. 

Dodavatelé. 

Veškeré produkční práce související s tímto eventem v žádném 

případě nedokáže Národní galerie pokrýt z interních zdrojů, bude tedy nutné 

obrátit se s poptávkou na jednotlivé subdodávky na vybrané dodavatele. 

Mezi. dodavateli v přípravné fázi eventu bude v první řadě grafické studio 

a tiskárna, které zabezpečí kreativní návrh a produkci informačních plakátů 

a pracovního sešitu pro děti. Dále oslovíme poskytovatele reklamních ploch 

a regionální i celostátní deníky. Komunikace s takovými dodavateli bývá 

v komerční sféře zpravidla zajišťována profesionální mediálními agenturami, 

protože se v této oblasti perfektně orientují, dokáží zajistit sestavení 

mediaplánu přesně na míru podle přání a cílů zadavatele a z pozice 

agentury vyjednají obvykle výhodnější finanční podmínky. V našem případě 

však budeme jednat s dodavateli napřímo z důvodu, že bychom rádi 

navázali mediální partnerství. Inzertní plochy zabezpečí společnost 

JCDecaux, která je provozovatelem reklamních rámečků v metru a tabulí 

na městském mobiliáři. Pro inzerci v tramvajových vozech je třeba 

kontaktovat společnost RENCAR PRAHA, a.s., která je dceřinou 

společností Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s. a spadá do skupiny 

JCDecaux. Protože není možné pokrýt inzercí pouze vybrané tramvajové 

linky, a to proto, že vozy každý den mění svá čísla a trasy, pokryjeme 100% 

vozů pouze z vybraných pražských vozoven. Jako mediální partnery 

z oblasti tisku navrhuji středočeskou mutaci deníku Mladá fronta DNES 

a pražskou přílohu deníku Lidové noviny, oba deníky jsou tituly 

vydavatelství Mafra. 

V realizační fázi eventu budou našimi dodavateli firmy zajišťující 

pronájmy party stanů (např. MPM, s.r.o.), ozvučovací techniky (např. 
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AV MEDIA, a.s.) a spolky zajišťující kulturní programy v podobě stylových 

a hudebních vystoupení, kterých u nás působí nespočet. Zapůjčení 

historických a stylových kostýmů zajistí půjčovna Barrandov Studio. Protože 

zvolené doprovodné výtvarné aktivity vyžadují určité zázemí, oslovíme 

společnost Toi Toi Sanitární systémy, která zajistí pronájem mobilních 

stanic, jež budou sloužit jako zdroj vody a místo k očistě rukou a výtvarných 

pomůcek, abychom tímto nezatěžovali sociální zařízení Zoo. 

Zajišťováním dárkových předmětů se zabývá celá řada firem, 

na základě vlastní zkušenosti však volím společnost IMI Partner, která má 

k dispozici mimořádně široký sortiment 3D reklamních nosičů a velmi 

ochotně vychází vstříc netradičním požadavkům klienta, pokud se týče ceny 

nebo dodací lhůty. 

Rozpočet 

Protože navrhovaná kampaň by v případě realizace znamenala 

pro organizátora vysoké finanční náklady, navrhuji obrátit se na některé 

finančně stabilní komerční společnosti se žádostí o sponzoring. Zájem 

o participaci na podobné akci by mohli mít společnosti, jejichž cílové 

skupiny korespondují s cílovou skupinou našeho projektu. Vhodnými 

a obvyklými sponzory v kulturním sektoru bývají například banky, 

telekomunikační nebo energetické společnosti. 
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ZADAVATEL: Národní galerie v Praze 

NÁZEV EVENTU: Pojďte do Zoo s Národní galerií v Praze 

TERMíN EVENTU: září 2006 

Položka Pq~et Cena/:ks Cena celkem 

Grafický návrh plakátů 1 5000 Kč 5000 Kč 

Grafický návrh pracovního sešitu 1 5000 Kč 5000 Kč 

Výroba letáků A3 1000 8 Kč 8000 Kč 

Výroba plakátů 81 100 55 Kč 5500 Kč 

Výroba plakátů 49X49 100 45 Kč 4500 Kč 

Výroba plakátů na čekárny MHD 100 200 Kč 20000 Kč 

Výroba pracovního sešitu 5000 6 Kč 30000 Kč 

Tisk dotazn íků 3000 2 Kč 6000 Kč 

Pronájem plochy pro event 1 O Kč O Kč 

Pronájem stanů 7 5000 Kč 35000 Kč 

Kostýmy 30 1 000 Kč 30000 Kč 

Rekvizity + dekorace 7 10000 Kč 70000 Kč 

Výtvarné potřeby 1 50000 Kč 50000 Kč 

Mobilní vodní zdroj 1 5000 Kč 5000 Kč 

Ozvučovací technika 1 5000 Kč 5000 Kč 

Hudební a taneční vystoupení O 10000 Kč O Kč 

3D reklama 5000 5 Kč 25000 Kč 

Personální náklady 30 600 Kč 18000 Kč 

Inzerce RENCAR leták A3 tram (15 dní) 1000 155 Kč 155000 Kč 

Inzerce RENCAR plakát 81 metro (15 dní) 100 1 077 Kč 107700 Kč 

Inzerce RENCAR plakát 49x49 metro (15 dní) 100 1 000 Kč 100000 Kč 

Inzerce JCDecaux (14 dní) 100 1 485 Kč 148500 Kč 

Telemarketing 1 50000 Kč 50000 Kč 

I Cena celkem (bez 19% DPH) 883 200 Kč I 

Vyhodnocování. 

Předběžné hodnocení jsem částečně provedla už při definici cílové 

skupiny, tvrzením, že cílová skupina má ráda zážitky, které přinášejí zábavu 

přispívající ke vzdělání a aktivně je vyhledává. Víme tedy, že event je 

vhodnou formou, jak cílovou skupinou zaujmout. 

Průběžné hodnocení bude probíhat jak formou vlastního 

pozorování, tak formou přímého dotazování účastníků. Pro tento účel 

budeme mít k dispozici krátký a stručný dotazník, který budou s návštěvníky 

vyplňovat tazatelé na základě osobních rozhovorů, a který je přílohou Č. 1. 

Prostřednictvím tohoto dotazníku zjistíme, jaké změny by lidé v Národní 
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galerii uvítali a jak na ně daný event zapůsobil. Pomocí vlastního 

pozorování budeme samozřejmě také sledovat bezproblémový průběh 

samotné akce, míru účasti a zájem návštěvníků o event a jejich reakce. 

Na zadní straně dotazníků bude prostor pro osobní údaje respondenta, 

na jejichž základě budou respondentovi zasílány poštou nebo e-mailem 

aktuální informace o Národní galerii. Zároveň díky takto získaným 

kontaktům bude snazší provést následné hodnocení. 

Následné hodnocení bude spočívat v opětovném oslovení účastníků 

v horizontu dvou týdnů .. Při krátkém telefonickém rozhovoru se budeme 

snažit zjistit, do jaké míry si účastníci event zapamatovali, jaké informace 

a poznatky si z něj odnesli a jak se změnil jejich postoj k pořádající instituci. 

Telefonické dotazování bude probíhat opět na základě krátkého dotazníku, 

který je přílohou Č. 2. Kromě toho budeme sledovat křivku návštěvnosti 

Národní galerie v horizontu celého příštího roku. Pokud byl event úspěšný, 

křivka jistě nebude stagnovat, naopak by měla mít vzestupnou tendenci. Jak 

jsem však již zmínila, účinky event marketingu jsou většinou měřitelné až 

s delším časovým odstupem, můžeme tedy v návštěvnosti změnu 

zaznamenat až půl roku po eventu. 

Právě s ohledem na dlouhý časový horizont měřitelnosti výsledků 

event marketingu a nutnost jeho dlouhodobého a trvalého působení 

doporučuji podobný event zařadit do marketingové komunikace této 

instituce pravidelně každý rok, aby si cílová skupina zafixovala značku 

Národní galerie v paměti a získala k ní kladný vztah. 
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6) Kvalitativní průzkum o využití event 
~ 

marketingu v Ceské Republice. 

Cíle a metodologie výzkumu. 

Pro svou diplomovou práci jsem provedla kvalitativní šetření, jehož 

cílem bylo zjistit, do jaké míry současní marketingoví odborníci v České 

Republice znají event marketing, jaký je jejich postoj k tomuto 

komunikačnímu nástroji a do jaké míry je aplikován v praxi. 

Zvolila jsem metodu přímého dotazování na základě osobního 

pohovoru. Rozhovor s každým respondentem probíhal podle stejného 

scénáře a trval cca 30 minut. Celý průběh rozhovoru jsem nahrávala 

na diktafon a kromě závěrečného celkového vyhodnocení jsem všechny 

jednotlivé rozhovory převedla z mluvené do písemné podoby a jsou přílohou 

diplomové práce. 

Výběrový vzorek. 

V období od března do dubna 2006 jsem oslovila celkem 20 

respondentů. Podle oblasti působení a míry ziskovosti jednotlivých subjektů 

jsem respondenty rozdělila na 3 samostatné sektory, neboť jsem se 

správně domnívala, že kvalitativní zjištění se napříč těmito sektory budou 

více či méně lišit. 

o KULTURNí SEKTOR - soukromé komerční firmy působící 

v oblasti kultury za účelem zisku. 

o NEZISKOVÝ SEKTOR - soukromé a státní neziskové 

organizace působící v sociální a kulturní oblasti. 
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D SEKTOR OBCHODU A SLUŽEB - soukromé komerční firmy 

působící v oblasti obchodu a služeb za účelem zisku. 

Do výběrového vzorku jsem v rámci jednotlivých sektorů zařadila 

následující společnosti a organizace: 

D KULTURNí SEKTOR 

• Hamlet Productin, a. s. 

• Mladá fronta, a.s. 

• Supraphon Music, a.s. 

• Unie vydavatelů 

• Vachler Art Company 

D NEZISKOVÝ SEKTOR 

• Česká rada dětí a mládeže 

• Městské divadlo Mladá Boleslav 

• Informační Centrum Neziskových Organizací 

• Magistrát hlavního města Prahy 

• Správa uprchlických zařízení MVČR 

• Unie neziskových organizací ČR 

D SEKTOR OBCHODU A SLUŽEB 

• AUTO BASE s.r.o. 

• Brown-Forman Czech & Slovak Republics, s.r.o. 

• Český Telecom, a.s. 

• EPRAVO.CZ, a.s. 

• Fio burzovní společnost, a.s. 

• L'Oreal Česká Republika s.r.o. 

• Nutricia a.s. 

• Procter & Gambie, s.r.o. 

• Rossmann, spol. s r.o. 

97 



Diplomová práce Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu 

Přestože společnosti, které jsem zařadila do kulturního sektoru, 

fungují na principu ziskovosti a nesou mnoho dalších charakteristik 

společných se sektorem obchodu a služeb, považuji za relevantní tyto dvě 

kategorie vzájemně oddělit. Zásadním důvodem k tomuto pojetí je 

skutečnost, že působení subjektů v kulturní oblasti, zejména to, že 

obchodují s idejemi, nikoliv s konzumním zbožím, s sebou může přinášet 

drobné nuance v pojetí event marketingu, kterým se přiblíží spíše 

neziskovému a rozpočtovému sektoru. 

Šetření za komerční sektor se zúčastnili komunikační specialisté, 

marketingoví manažeři. V neziskových a rozpočtových organizacích, které 

samostatná marketingová oddělení většinou nemají, byli respondenty přímo 

ředitelé organizací a předsedové sdružení. 

Aby bylo při poměrně malém vzorku respondentů dosaženo širšího 

pokrytí všech odvětví činností na českém trhu, záměrně jsem volila 

společnosti a organizace s odlišnou oblastí působení. S ohledem na nízký 

počet respondentů se jedná jen o jakýsi orientační vhled do praktické 

stránky problematiky event marketingu a není proto možné jeho výsledky 

vztahovat plošně na celou odbornou veřejnost České Republiky. 

V řízeném rozhovoru jsem zkoumala především tři oblasti event 

marketingu, a to: 

1. Teoretické povědomí o tom, co event marketing je 

a jakých cílů může dosáhnout. 

2. Praktické využití event marketingu, jeho cíle. 

3. Praktické nasazování metod event controllingu. 

Před začátkem průzkumu jsem stanovila celkem 10 hypotéz, 

na jejichž základě jsem sestavila kostru k řízenému rozhovoru. Mým 

záměrem pak bylo je pomocí rozhovorů prokázat nebo vyvrátit. Pojďme se 

nyní podívat, jaké výsledky průzkum přinesl. 
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Hypotéza č. 1: Většina marketérů v kulturním sektoru zná pojem event 

marketing. 

Tuto hypotézu se šetřením podařilo potvrdit. Z rozhovorů 

jednoznačně vyplynulo, že pojem event marketing je v povědomí odborníků 

v rámci kulturní sféry poměrně rozšířen, neboť 80% dotázaných uvedlo, že 

se s pojmem během posledních let setkali. Pouze 20% dotázaných uvedlo, 

že se s tímto označením nikdy nesetkali (viz Graf č. 1). 

Hypotéza č. 2: Většina odpovědných pracovníků v neziskovém sektoru 

nezná pojem event marketing. 

Tuto hypotézu jsem šetřením vyvrátila, neboť není pravdou, že 

většina dotázaných pojem event marketing nezná. Znalost termínu byla 

prokázána u 50% dotázaných (viz Graf č. 1). 

Hypotéza č. 3: Většina marketérů v sektoru obchodu a služeb zná 

pojem event marketing. 

Hypotézu č. 3 průzkum jednoznačně potvrdil. Téměř 90% 

dotázaných se s pojmem event marketing během svého profesního 

působení setkalo (viz Graf č. 1). 

Příčiny velmi rozdílného teoretického povědomí o event marketingu 

mezi jednotlivými sektory spatřuji zejména ve skutečnosti, že 

za marketingovou komunikaci v komerčním sektoru jsou odpovědní ve velké 

míře zejména absolventi vysokých škol ekonomického zaměření, tedy 

takoví lidé, kteří se s danou problematikou setkali již při studiu (22,22%) 

nebo v odborné literatuře (22,22%). Naopak v neziskovém sektoru uvedlo 

škOlu jako prvotní zdroj informací o event marketingu 16,66% a v kulturním 

sektoru 20% dotázaných, odbornou literaturu v těchto dvou sektorech 

neUvedl nikdo. Převažujícím zdrojem relevantních informací bývá v těchto 

dvou sektorech převážně až zaměstnání, kde se ovšem jedná pouze 

o praktickou, nikoliv teoretickou průpravu. 
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Graf Č. 1: SetkaUajste se někdy s pojmem event marketing? 

o Celek 

• ~~urní~or 

o N:!zisl<ový ~or 

o O:x::hcx::l a službj 

O:x::hcx::l a službj 

ne 

éJ10 ne 

O Celek 75% 25% 

• ~~urní sektor 80% 20% 

O N:!zisl<ový sektor 50"10 50'/0 

O O:x::hcx::l a služ:bj 88,88% 11,11% 
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Hypotéza č. 4: Většina komerčních marketérů pracovníků 

v neziskovém sektoru má omezený pohled na konkrétní typy eventů. 

To znamená, že například spojují eventy výhradně s konferencemi, 

pouze se společenskými akcemi apod. 

Výzkum jednoznačně potvrdil, že většina dotázaných napříč všemi 

třemi sektory skutečně má omezené vnímání jednotlivých typů eventů (viz 

Tabulka č . 1). Zajímavé je zjištění, že v představách o event marketingu 

převažují eventy společenského a kulturního charakteru, a to zejména 

v kulturní sféře. V sektoru obchodu a služeb se jim vyrovnávají odborné 

eventy typu školení a konferencí. 

Jak lze zjistit při bližším prozkoumání, omezení vnímání event 

marketingu u většiny dotázaných koresponduje s praktickým nasazováním 

jednotlivých typů eventů v dané firmě nebo organizaci. To znamená, že 

každý marketér chápe eventy podle toho, s jakými konkrétními typy eventů 

se ve svém zaměstnání setkává (srov. Graf č. 4,5,6). 

Tabulka č. 1: Jaké konkrétní akce považujete za součást 

event marketingu? 
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Hypotéza č. 5: Event marketing je v rámci všech sektorů působnosti 

obecně považován za jednoznačně účinný nástroj. 

Lze s jistotou říci, že toto tvrzení je pravdivé, neboť žádný 

z dotázaných neodpověděl na tuto otázku záporně (viz Graf č. 2). Pouze 5% 

ze všech respondentů neví, zda má považovat event marketing 

za jednoznačně účinný nástroj či nikoliv. Vysoká důvěra v efektivitu event 

marketingu je dána zejména postojem odborníků k lidským emocím, kterých 

event marketing využívá. 100% respondentů totiž uvedlo, že emoce 

považuje v marketingové komunikaci za velice důležité. 

Graf Č. 2: Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj? 

ne 

cno 

O CSIek 95% 

• Kulturní sektor 00% 

O N:!zislotý sektor 100"/0 

O Clx;hcx:I a slLIŽOj 100"/0 

neví 

5% 

20% 

0"10 

0"10 

CI Celek 

• Kulturní sektor 

o N:!zislotý sektor 

O Clx;hcx:I a slLIŽOj 

Clx;hcx:I a slLIŽOj 

ne 

0% 

0"10 

0"/0 

0"/0 
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Hypotéza č. 6: Většina komerčních společností (v kulturním sektoru 

i v sektoru obchodu a služeb) event marketing využívá. 

Jak vyplývá z Grafu č. 3, hypotézu jsem jednoznačně potvrdila, neboť 

event marketingové aktivity v různých podobách využívá plných 100% 

dotázaných. 

Hypotéza č. 7: Většina neziskových a rozpočtových organizací event 

marketing nevyužívá. 

Tuto hypotézu výsledky výzkumu zcela vyvrátily, neboť naopak 100% 

dotázaných event marketingové aktivity do komunikačního mixu prakticky 

zahrnuje (viz Graf č. 3). Stejně jako v sektoru komerčním akcentují zástupci 

nekomerčních institucí význam lidských emocí a jejich vliv na hodnoty 

a chování. Event marketing se jim v této souvislosti jeví jako vhodný nástroj 

právě k jejich pozitivnímu ovlivňování. 

Graf Č. 3: Využíváte event marketing ve vaší firmě/organizaci? 

ne 

ano 

O Celek 100% 

• Kulturní sektor 100% 

O Neziskový sektor 100% 

O CIchcx:l a službý 100% 

oCelek 

• Kulturní sektor 

o Neziskový sektor 

O CIchcx:l a službý 

ne 

0% 

0% 

0% 

0% 
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Hypotéza č. 8: Event marketing je v neziskovém sektoru aplikován 

skrze odlišné typy eventů ve srovnání s kulturním sektorem 

a sektorem obchodu a služeb. 

Výsledky průzkumu potvrdily, že toto tvrzení lze prohlásit za pravdivé. 

Typy eventů prakticky využívané neziskovým sektorem jsou odlišné 

a ve srovnání se sektorem obchodu a služeb je jejich škála především 

podstatně užší (viz Graf Č. 4, 5, 6). Zatímco v kulturním a neziskovém 

sektoru mají prvenství v četnosti využívání zejména společenské akce 

následované akcemi kulturního charakteru, v sektoru obchodu a služeb hrají 

prim odborné eventy, o něco méně pak společenské akce a akce spojené 

s podporou prodeje. Příčiny této skutečnosti lze hledat v rozdílném 

charakteru působení jednotlivých sektorů a v odlišných cílech, které firmy 

a organizace svou marketingovou komunikací sledují. 

Graf Č. 4: Jaké konkrétní eventy ve vaší firmě pořádáte? 

Kultumí sektor 

IJ šldeni, IMl!1<>hopy 

• i<lnference 
IJ 7ábaI.né aI<;e 

C sportO\.llí ak:e 

• společenslé ak:e 

C Iqjltumí alce 

• incenti\A1í Wlety 

IJ tearrbui lel ng 

• \EI etmy, I.ýsta.y 

. ~prodeje 

C street prorrotion 

1:1 sporuoring 

• cnyoteliených dI.eň 

• prezentace v terénu 

• PRaI<;e 

• golf""" tumaje 
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Qaf Č. 5: Jaké konkrétní eventy ve vaší organizaci pořádáte? 

Qaf Č. 6: Jaké konkrétní eventy ve vaší firmě pořádáte? 
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Hypotéza č. 9: Neziskový sektor sleduje zapojením event 

marketingových aktivit zcela jiné cíle než komerční společnosti 

v kulturním sektoru a sektoru obchodu a služeb. 

Výsledky výzkumu prokázaly, že tato hypotéza je pravdivá. Cíle 

sledované praktickým nasazením event marketingových aktivit se liší napříč 

všemi třemi sektory. Primárním cílem event marketingu v kulturním sektoru 

je zvyšování povědomí o značce , v neziskovém sektoru je to stejnou měrou 

budování pozitivní image organizace, zatímco sektor obchodu a služeb se 

prostřednictvím event marketingu snaží především budovat pevný vztah 

se stávajícími zákazníky (viz Graf Č . 7, 8, 9). 

Graf Č. 7:.Jaké cíle event marketingovými aktMtami sledujete? 

Kulturní sektor 

c fina1Čl1i , prOOejni cíle 
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• budoI.á1í írrage2MČ~. positioning 

D upe'lA1ěni l oaj alityzarrěstr"a1Ců kfirT1"ě 

• upe.nění \lZta,u rrezi zarrěstna'lci 

C rredaimc::e e..entu 

• infOf1TOl.El'lOSt \oeřejnosti 

• poIi ticl<é lobby 
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Graf Č. 8: Jaké cíle event marketingovými aktivitami sledujete? 

C fina1Čl1í , prodejní cíle 
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Graf Č. 9: Jaké cíle event marketingovými aktivitami sledujete? 
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Hypotéza Č. 10: Komerční společnosti i neziskové organizace, se 

v rámci event controllingu věnují především následnému hodnocení, 

z menší části pak průběžnému hodnocení. Hodnocení předběžné 

zůstává nevyužité daleko pozadu. 

Jak ukazuje Graf Č. 10, průzkum platnost výše uvedeného tvrzení 

prokázal. Následné hodnocení úspěšnosti eventu do firemního event 

controllingu zahrnuje celých 100% dotázaných, využívání metod 

průběžného hodnocení je méně časté (75%) a pouze 15% dotázaných 

uvedlo využívání předběžných metod hodnocení. Výsledky se v tomto 

případě napříč jednotlivými sektory od sebe zásadním způsobem neliší (viz 

Graf Č . 10). 

O CElek 

• Kulturní sektO" 

O N:!zisl<o.tý sektO" 

O Cl:chod a služl:Jý 

Graf Č. 10: Jaké metody event controllingu využíváte? 

následné l'K:xt1oca1í 

100% 

100% 

100% 

100"/0 

OCElek 

• Kulturní sektO" 

O N:!zisl<o.tý sektO" 

O Cl:chod a služl:Jý 
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lf1věrv z provedeného průzkumu. 

Výsledky průzkumu prokázaly, že, ačkoliv má event marketing 

v České Republice stále jistý punc novoty (75% dotázaných se s ním 

setkalo před 0-5 lety), je oblíbeným, poměrně často a opakovaně 

využívaným nástrojem. Teoretické znalosti event marketingu však již 

zdaleka nejsou tak rozšířené jako praktické. Zejména pohled na to, jaké 

konkrétní akce lze pod označení event marketing zařadit, se markantně liší 

nejen napříč jednotlivými sektory působnosti, ale i mezi jednotlivými 

subjekty v rámci těchto sektorů. Setkáváme se s tím, že marketéři omezují 

typovou škálu eventů podle toho, s jakými konkrétními eventy se setkávají 

v zaměstnání. To znamená, že marketér, který v rámci své pracovní 

působnosti organizuje společenské galavečery, nepovažuje za event 

konferenci nebo den otevřených dveří a naopak. 

Jak bylo uvedeno výše, můžeme říci, že cíle, které organizátoři skrze 

event marketing sledují, se liší napříč sektory. Zatímco komerční sektor se 

prostřednictvím event marketingu snaží posilovat vztah se zákazníky, 

nekomerční sektor v první řadě usiluje o názorné informování veřejnosti. 

S tím souvisí i definice cílových skupin, která je značně odlišná mezi 

jednotlivými sektory. Sektor komerční se zaměřuje převážně na úzce 

vymezenou skupinu, zatímco sektor nekomerční cílí své působení zejména 

na širokou veřejnost. Podstatná část dotázaných (70%) také uvedla, že 

v zájmu komplexnější informovanosti cílových skupin event marketing více 

či méně integrují do širšího komunikačního rámce. 

Navzdory očekávání výzkum ukázal, že všechny oslovené subjekty 

využívají jisté formy event controllingu, a to zejména metody následného 

hodnocení dopadů eventu. Většina dotázaných pak za hlavní ukazatel 

úspěšnosti eventu považuje spokojenost účastníků s akcí. Příčinu nižší míry 

pozornosti věnované průběžným a především předběžným testům, spatřuji 

v nedostatečné teoretické průpravě odborníků v oblasti event marketingu 
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jako komunikačního nástroje a jejich povrchních znalostech event 

marketingové metodologie. 
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7) Závěr. 

Ve své diplomové práci jsem přiblížila event marketing jako nástroj, 

který pracuje s lidskými emocemi a jejich prostřednictvím formuje 

společenské hodnoty, postoje a chování. Jako takový má u nás event 

marketing poměrně krátké dějiny. Protože pátrání po historii event 

marketingu v odborné literatuře je poměrně tvrdým oříškem, přiblížila jsem 

jeho vývoj alespoň v hrubých obrysech. V současnosti nabývá event 

marketing podstatného významu v komunikačním mixu a pro znásobení 

efektu kampaní bývá integrován do ostatních komunikačních nástrojů. 

Podrobně jsem ukázala faktory, jež podstatným způsobem determinují 

obecné společenské a kulturní hodnoty a spotřebitelské chování, které 

do značné míry předurčují úspěch event marketingových kampaní a je 

nutné je tedy při plánování eventu vzít na zřetel. Zároveň jsem přiblížila, jak 

široká je škála jednotlivých uměle zinscenovaných událostí, které je možné 

zahrnout pod pojem event marketing, a podrobně jsem rozvedla jejich 

jednotlivé charakteristiky. Aplikace a produkční zpracování konkrétních typů 

eventů v nekomerčním sektoru se zásadně liší od typu eventů využívaných 

v sektoru komerčním, což je zapříčiněno již samotnou oblastí působnosti 

těchto subjektů a jejich cíli. 

Cílem návrhu modelového eventu pro Národní galerii v Praze bylo 

názorně přiblížit proces plánování eventu a hodnocení jeho účinku. 

I přes to, že se jedná jen o ideový návrh, věřím, že daný projekt by byl 

po detailnějším rozpracování a za předpokladu součinnosti sponzorů 

realizovatelný, a to přes relativně vysoké náklady. Zejména 

při opakovaném aplikování podobné akce by pak jistě mohl být přínosem 

pro pozitivní změnu vnímání Národní galerie mezi potenciálními návštěvníky 
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a značnou měrou tak přispět k rozšíření základny opakovaných 

návštěvn íků. 

Za zvláštní přínos mé práce považuji kvalitativní průzkum provedený 

s cílem alespoň orientačně zmapovat situaci event marketingu na českém 

trhu. Jak jsem prostřednictvím šetření zjistila, event marketing je v současné 

době v České Republice nad mé očekávání rozšířeným komunikačním 

nástrojem aplikovaným v praxi, ať už subjekty komerčními nebo 

nekomerčními. Praktické znalosti tohoto komunikačního nástroje však 

nejsou vždy podloženy teoretickým základem, jak je patrné na příkladu 

respondentů, kteří event marketing běžně aplikují v praxi, ačkoliv se s tímto 

označením nikdy nesetkali. Jelikož je však event marketing na českém trhu 

relativně mladým nástrojem, můžeme předjímat vzestupnou tendenci 

teoretické informovanosti o této problematice. Většina respondentů ve věku 

kolem 25 let uvedla, že se s teoretickými základy event marketingu setkali 

ve škole, zatímco starší respondenti uváděli až praktické setkání 

s problematikou v zaměstnání. Lze tedy předpokládat, že budoucí 

marketingoví specialisté již budou beze zbytku vybaveni hlubokými 

znalostmi o tomto novém perspektivním nástroji, na jejichž základě budou 

schopni plánovat a realizovat event marketingové kampaně na profesionální 

úrovni. 

Podstatným zjištěním, vyplynuvším z průzkumu, je míra praktického 

využití tohoto komunikačního nástroje v nekomerčním sektoru a postoj, jaký 

neziskové a rozpočtové organizace k tomuto nástroji zaujímají. Neméně mě 

překvapil a zároveň potěšil způsob, jakým si nekomerční organizace dokáží 

poradit s vysokými náklady na eventy a za podpory nejrůznějších finančně 

silných partnerů realizují projekty, které mají nápad a jsou svým provedením 

skutečně na vysoké úrovni, čímž podstatnou měrou přispívají k formování 

kulturních a společenských hodnot. 

Můžeme s jistotou říci, že každý marketingový odborník si je vědom 

podstatné role, kterou hrají v marketingové komunikaci lidské emoce, ať už 
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kladné nebo záporné, a díky tomu přisuzuje event marketingovým aktivitám 

poměrně velkou perspektivu co do míry využití v budoucnosti. 

Doufejme, že tomu tak skutečně bude a event marketing se 

v průběhu příštích let stane neodmyslitelnou a plně integrovanou součástí 

marketingové komunikace všech společností a zejména nekomerčních 

organizací . 
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Příloha č. 1 Dotazník pro průběžný průzkum k modelovému eventu 

n \; 1 g ,.1 J ť 

POJĎTE DO ZOO S NÁRODNí GALERií V PRAZE 

1. Znáte Národní galerii v Praze? 

o ano o ne 

2. Navštívil/a jste některou ze sbírek nebo dočasných výstav NG? 

o ano o ne 

3. Pokud ano, jak často? 

o výjimečně o opakovaně 

4. Víte o akcích a programech, které NG pro návštěvníky pořádá? 
(dny zdarma, řízené prohlídky, letní výtvarné dílny ... ) 

o ano o ne 

5. Co byste v NG uvítal/a, aby pro Vás návštěva byla atraktivnější? 

o zábavně-vzdělávací programy pro dospělé 
o věrnostní programy (celoroční zvýhodněné vstupné ... ) 
o dětský koutek 
o zábavně-vzdělávací programy pro děti 
o jiné ................................................................................................. . 

6. Jak na Vás působí dnešní akce? 

o velmi mě zaujala 
o běžná akce 
o nelíbí se mi 

7. Dozvěděl/a jste se dnes o NG něco podstatného, co může mít vliv na Vaše 
případné další návštěvy? Co? 

o ano o ne 

8. Co na akci postrádáte? 



příloha č. 1 Dotazník pro průběžný průzkum k modelovému eventu 

n r I C 

l' r i 

KONTAKTNí ÚDAJE RESPONDENTA: 

Jméno: ........................................................................................................ . 

Kontaktní adresa: ....................................................................................... . 

Telefon: ....................................................................................................... . 

E-mail: ......................................................................................................... . 

V souladu s paragrafem 21 z. Č. 101/2000 Sb. souhlasím, aby Národní galerie 

zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto formuláři, a to pro 

marketingové účely. Národní galerie prohlašuje, že osobní údaje obsažené v tomto 

formuláři nebude poskytovat třetím osobám. 

Prosím o zasílání aktuálních informací o Národní galerii 

o poštou, oe-mailem. 

V Praze dne ............. 2006 
podpis 



příloha č. 2 Dotazník pro následný průzkum k modelovému eventu 

n.:lrndnlg;llcrlC 

I' r d ,. 

POJĎTE DO ZOO S NÁRODNí GALERií V PRAZE 

1. Pamatujete si na podzimní akci spojenou s výtvarným uměním, která 
proběhla v Zoo Praha? (operátor může akci blíže popsat) 

o ano o ne 

2. Jak Vás tato akce zaujala? 

o velmi mě zaujala, dlouho jsem na ni vzpomínal/a 
o líbila se mi 
o běžná akce 
o nelíbila se mi 
o nevzpomínám si 

3. Vzpomínáte si, kdo akci pořádal? 

o Národní galerie 
o nevzpomínám si 
o jiné ................................................................................................... . 

4. Navštívil/a jste od té doby některou ze sbírek Národní galerie? Proč? 

o ano, NG mě zaujala svou podzimní akcí 
o ano, využil/a jsem zvýhodněného vstupného na základě účasti na akci 
o ano, na základě aktualit zasílaných poštou/emailem 
o ano, ale už dříve jsem byl/a pravidelným návštěvníkem NG? 
o ne, ale plánuji návštěvu v NG 
o ne, galerie a muzea mě nezajímají 
o ne, NG mě svou podzimní akcí nezaujala 

5. Využil/a jste (využijete) některých akcí a programů, které NG pro návštěvníky 
pořádá? 

(dny zdarma, řízené prohlídky, letní výtvarné dílny ... ) 

o ano o ne 



příloha č. 3 

Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Hamlet Production, a.s. 

Jungmannova 9, Praha 1 

Divadelní činnost 

Kulturní sektor 

Radim Vaněk 

Obchodní a marketingový ředitel 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Myslím, že ano a významnou. Veškerá komunikace je o emocích, emoce jsou něco, co vás 

zvedne ze židle. Když spotřebitel slyší racionální informaci, tak to není věc, která by u něho 

rozhodovala, rozhodují emoce. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšši váhu? Proč? 

Záleží to na produktu, který prodáváme. V našem případě, kdy prodáváme zábavu, 

se snažíme držet komunikaci v rovině kladných emocí. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano, setkal. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

V zaměstnání. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Přibližně před dvěma roky. Setkal jsem se i s tím, že spousta firem event marketing 

využívá, i když pojem neznají a nenazývají to tak. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

Já si pod tím představuji akci, která je specifická právě tím, že je postavená na emočním 

zážitku. Kdy se zákazník dobře baví a dáte mu zážitek, který v něm nějakou dobu zůstane, 

tak se mění jeho přístup a vztah k pořádající firmě. je to něco, co dělá vztah osobnějším. 

7. Jaké konkrétni akce považujete za event marketing? 

Mě asi napadne kultura v první řadě, protože tím u nás dennodenně žijeme. A myslím si, 

že kulturní akce jsou pro event marketing velmi vhodné. Ale můžou to být i akce 

sportovního typu propojené třeba se soutěží, ve které výherce vyhraje možnost projet 

se v autě s Danem Landou. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing předevšim sloužit? 

Jedna věc je medializace, druhá věc je potom prohloubení vztahu mezi pořádajícím 

a pozvaným. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnějši pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

To záleží na účelu, se kterým takovou akci pořádám. Pokud se chci dostat do médií, tak 

pozvu vybranou skupinu novinářů, pro které musím akci udělat natolik atraktivní, aby měli 

důvod o nás napsat, což v dnešní době vyžaduje hodně netradiční program, účast 



příloha Č. 3 Dotazníky kvalitativního šetření 

známých osobností, zajímavé kostýmy a tak dále. Pokud chci oslovit širokou veřejnost, volil 

bych cestu divadelního představení. Každopádně podmínkou je, že to bude dobrá zábava 

a host si to zapamatuje. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikačni nástroj a jeho využiváni 

v marketingové komunikaci za dúležité? Proč? 

Určitě, my z pozice divadla víme, že to funguje. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Ano a myslím si, že na to spousta firem postupně přichází, protože děláme i spoustu 

představení na zakázku, na které firmy zvou své obchodní partnery. Postupně zjišťují, že 

úspěch není o tom, dám hostům najíst, ale nabídnout jim právě emocionální zážitek, 

protože pak budou mít danou firmu víc v podvědomí a budou od ní nakupovat. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Využíváme odnož event marketingu, ve které vzájemně propojujeme soutěže a známé 

tváře z našeho divadla, protože to je věc, která nám funguje. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaši společnosti? 

Pravidelně. Například akce pro novináře se snažíme dělat jednou měsíčně. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Snažíme se dostat k divákovi ze všech možných stran, takže kromě medializace děláme 

například slavnostní křty knih, na jejichž základě vznikla některá naše představení, knihy 

jsou doplněné rozhovory s našimi herci. Snažíme se i o účast nějaké známé osobnosti, 

která knihu pokřtí, a podobně. Jinak samozřejmě máme informace o akci v předprodejích 

na POS materiálech, na internetu, občas nakupujeme i inzerci. 

15. Jaký typ eventú využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Snažíme se, aby to bylo pestré. Pořádáme například pravidelný tenisový turnaj, kam 

zveme partnery, členy divadelního klubu a herce. Letos na začátku června proběhne už 

šestý ročník. V minulosti jsme dělali další akce od bowlingu, lyžování, vznášedel a curlingu, 

až po slavnostnější okamžiky například při sté repríze představení. Zařazujeme 

samozřejmě i drobné občerstvení. Děláme i charitativní akce pro veřejnost. 

16. Jaké ci/e využíváním event marketingu ve vaši společnosti sledujete? 

Děláme to proto, abychom se dostali nějakým způsobem do médií, aby se o nás vědělo. 

17. Na jakou cilovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

My zveme na akce převážně novináře, partnery a členy divadelního klubu. Ale bývají to 

i akce částečně otevřené pro veřejnost. 
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18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Právě ve spolupráci s českou fotbalovou reprezentací a jednou charitativní organizací 

připravujeme charitativní akci pro dětské domovy. Akce bude spojená s představením 

Tajemství, ve kterém bude výjimečně hrát Daniel Landa. Děti dostanou od partnerů 

sportovní vybavení a budou mít možnost svézt se v závodních autech. Z minulých projektů 

myslím, že se povedla akce pro naše partnery, která byla právě spojená s divadelním 

představením, poté se hosté přesunuli do vedlejší restaurace, kde byl hudební program 

a diskotéka s občerstvením. Byla to velmi podařená akce, ohlas účastníků byl veliký 

a myslím, že to přispělo k utužení vztahů s partnerskou firmou. 

19. Počitáte v ročnim marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ne. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Je nutné mít zpětnou vazbu od účastníků, vědět, jaký mají akce dojem. 

22. Jaká jsou Vaše hlavni kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Především dojmy účastníků. Pokud jde o naše partnery, pak je naším měřítkem úspěšnosti 

to, že u nás následně realizují své akce. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interni i externi zdroje, v jakém poměru? 

Využíváme jednu agenturu, která nám s organizací pomáhá zeJmena v komunikaci 

s dodavateli, protože jako agentura má u nich lepší pozici, lepší vztahy a dokáže vyjednat 

výhodnější podmínky. Velkou část práce ale děláme sami. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Mladá fronta, a.s. 

Mezi Vodami 1952/9 

Vydavatelství 

Kulturní sektor 

Vra Rohanová 

Event manager 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano, myslím si, že určitě. Mohou velmi účinně pomoci zaujmout zákazníka. 

2. Jaké emoce maji podle Vás v marketingové komunikaci vyšši váhu? Proč? 

Určit kladné. 

3. Setka//a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setka//a poprvé? 

V zaměstnání. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Asi před 5 lety. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastnimi slovy? 

Jako inscenování silných zážitků, které pomáhají k propojení se značkou. 

7. Jaké konkrétni akce považujete za event marketing? 

Zejména semináře a diskuzní bloky. 

8. K dosaženi jakých ci/ů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Zvyšování informovanosti o značce a získávání nových zákazníků. Samozřejmě 

i zlepšování image firmy. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Široká veřejnost i úzká skupina, to záleží na cílech, které event marketing má. 

10. Považujete event marketing za účinný komuníkační nástroj a jeho využíváni 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Rozhodně, je to netradiční způsob, jak oslovit a zaujmout cílovou skupinu. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Zcela určitě ano, protože se stále posiluje podíl BTL aktivit a hledají se nové komunikační 

kanály. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Pravidelně, máme zvláštní event marketingové oddělení. 
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14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

U nás stojí EM jako samostatný nástroj. nepropojujeme ho s jinou komunikací. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Školení a vzdělávací semináře. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Zaujmout cílovou skupinu, dostat se do povědomí veřejnosti. Ale také rozšiřovat 

informovanost a vyvolávat diskuzi. Z toho důvodu pořádáme například tématické semináře 

ze zdravotní oblasti, kam zveme odborníky na dané téma a chceme vzbudit u veřejnosti 

zájem o své zdraví a o prevenci. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Zaměřujeme se jak na širokou veřejnost, tak i na úzce vymezené skupiny. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Pravidelně každý měsíc pořádáme pro náš časopis Moje zdraví, který je distribuován 

pouze v lékárnách, akci s názvem Akademii zdraví. To jsou odborná diskusní setkání 

veřejnosti s odborníky lékaři. Cílovou skupinou jsou lidé 50 plus (pozn.aut.: lidé starší 50 

let) a mají vstup na akce zdarma včetně občerstvení. Naší snahou je vyvolat aktivní přístup 

ke zdraví a k prevenci. Po samotné odborné přednášce následuje neformální část 

s rautem, kde se veřejnost setká s redakcí časopisu, čímž budujeme určitou image 

přátelské redakce a zároveň získáváme zpětnou vazbu od účastníků semináře. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ne, dokonce pracujeme s nulovým rozpočtem na akce, takže vše je zajišťováno 

sponzorsky. 

20. Využíváte nějaké metody event control/ingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Zejména hodnotíme zpětnou vazbu účastníků při samotném průběhu akce. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Samozřejmě je pro nás důležitá vysoká účast a perfektní průběh, s čímž pak souvisí kladné 

ohlasy. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím, že existují. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? Vůbec je nevyužíváme. 

E 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Supraphon Music, a.s. 

Palackého 1, Praha 1 

Hudební vydavatelství 

Kulturní sektor 

Zuzana Drotárová 

Marketingový specialista 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Určitě, marketing je na emocích postavený, protože produkt musí člověka nějak oslovit, 

a to právě přes emoci. My prodáváme hudbu a hudby je role emocí možná ještě výraznější. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komuníkaci vyšší váhu? Proč? 

Myslím si, že klané i záporné. Záporné emoce si člověk ale zapamatuje lépe a rychleji 

je rozšíří dále než kladné. 

3. Setkalfa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Už ve škole, ale vzhledem k tomu, že pracuji v marketingu, tak je to jedno z témat, 

se kterými se často setkávám v práci. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Skoro před dvěma lety. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Je to marketing, který pracuje s emocemi. Snaží se využít emoci v marketingovém 

významu. Přináší něco, co zákazník nečeká a co ho potěší, přidanou hodnotu k produktu. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Akce pro obchodní partnery nebo zákazníky. Hlavně společenská setkání, zábavné nebo 

sportovní akce. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Cílem je člověka pobavit a tím ho zaujmout a nenásilnou formou ho přesvědčit o spojení 

zážitku s produktem. Kromě získávání nových zákazníků i udržení těch stávajících. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikací event 

marketingu? Široká veřejnost nebo ůzce vymezená skupina osob? 

Spíše užší skupina. 

10. Považujete event marketing za ůčinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Určitě ano. Člověk se velmi často rozhoduje na základě emocí. Jestliže máte dobrou 

zkušenost, rádi zopakujete nákup dané značky. Když máte špatnou zkušenost, tak 

si řeknete: ne ne, ruce pryč. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím, že ano, protože vše ostatní už bylo vymyšleno a vyzkoušeno, přes nízké ceny 

a nátlakové kampaně a tak dále. Myslím si, že právě emoce budou v marketingu důležité 

čím dál tím více. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaši společnosti? 

Pravidelně. Jednou ročně setkání pro obchodníky a pro novináře podle toho jak vycházejí 

nové tituly, asi deset až patnáctkrát ročně. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

S reklamou ne, ale propojujeme to s motivačními programy pro obchodníky. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Křesty nově vydaných alb, společenská setkání formou konference. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Odměna pro obchodníky, budování vztahu. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Hlavně na obchodní partnery, tedy prodejci našich hudebních nosičů. Ale zaměřujeme 

se i na novináře. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikačni cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Uvedu například pravidelné podzimní dvoudenní setkání s obchodníky z celé republiky, 

které probíhá v Praze v Kongresovém centru v Průhonicích. Účast na akci je formou 

odměny pro vybrané nejlepší obchodníky. Hlavním cílem je prezentovat jim naše novinky, 

které jsou v daném roce na trhu, a představit jim motivační programy, které pro ně máme 

připravené. Akce začíná společenským obědem, poté následuje prezentační část, na které 

od nás dostanou dárek. Pokračujeme poté kulturním programem, kde jim zahrají 

a zazpívají naši interpreti, a poté následuje raut. Vždy je zajištěn nocleh a druhý den pak 

mají účastníci volný program. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano, ale ne mnoho. Asi 10% z celkového marketingového rozpočtu. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 
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21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Pro nás je měřítkem výsledná objednávka a odezva obchodníků, kteří nám poté říkají, jak 

se jim akce líbila. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Snažíme se především, aby byly kladné ohlasy účastníků a aby chtěli na příští akci přijet 

znovu. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Vím, že existují, ale konkrétně žádnou neznám. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Většinou si vše zařizujeme sami v našem marketingovém a PR oddělení. 



Příloha Č. 3 

Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Unie vydavatelů 

Na Poříčí 30, Praha 1 

Výzkumná činnost v oblasti tisku 

Kulturní sektor 

PhDr. Jan Pochman 

Koordinátor mediálních služeb 

1. Hrají podle Vás emoce rolí v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Myslím si, že v marketingu hrají roli jenom emoce, protože složitější racionální sdělení 

je pro spotřebitele prázdné. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketíngové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Myslím si, že spíše kladné. 

3. Setkalfa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

V zaměstnání. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal fa poprvé? 

Je to asi 7 let. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastnimi slovy? 

Je to užívání akcí a emocí k marketingovým účelům. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Launche titulů. Dnes bez akce nelze žádný nový tiskový titul úspěšně uvést na trh. 

Především akce večírkového typu. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Informovat o značce a novince, která vchází na trh, získat nové inzerenty. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Čím úžeji je skupina vymezená, tím lépe. Samozřejmě, čím úžeji se skupina vybírá, tím 

je její výběr náročnější. To jsou dva faktory, mezi kterými je vždy potřeba najít kompromis. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využivání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Myslím, že určitý účinek má, ale neřadil bych ho mezi ty nejúčinnější nástroje. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že ano, bude se dál rozvíjet. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Je to pravidelně, ale ne příliš hustě. Dvakrát ročně. 
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14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Je to spíše samostatný event, propojený pouze se soutěží, jejímž je vyvrcholením. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Společenské akce, slavnostní večery. 

16. Jaké cíle využiváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Snažíme se získávat inzerenty pro jednotlivé tituly a posilovat vzájemné vztahy. Kromě 

toho také chceme zvyšovat prestiž tiskové reklamy. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Naše aktivity nemíří na širokou veřejnost. Jsou to spíše přímí inzerenti v tisku. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní připad praktického nasazeni metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Každoročně pořádáme večer na slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší tiskový inzerát 

roku, která se jmenuje Zlatý Štoček. Letos proběhne 26. dubna a je koncipovaná pro 150 

až 200 osob, pro vydavatele, reklamní agentury a inzerenty. Vydavatelé jsou tam zváni 

proto, aby se seznámili s kvalitou současné inzerce. Reklamní agentury jsou tam v pozici 

oceňovaných a inzerenti jsou zadavateli oceňovaných reklam a chceme s nimi budovat 

dobrý vztah, aby nadále inzerovali v tisku. Večer probíhá podle předem určeného scénáře, 

kdy je vyhlašování výsledků v jednotlivých kategoriích proloženo zábavným programem. 

Snažíme se, aby zábava byla integrovaná do celého programu, aby to nebyla jen 

samostatná umělecká vystoupení. Jedná se spíše o scénky, které tématicky souvisí 

s danou kategorií. Myslím si, že svůj účel tato akce plní, a to ze dvou hledisek. Jednak 

akce tohoto typu zvyšují atraktivitu tiskové reklamy a ukazují její pozitivní stránku a druhá 

věc je, že oceňované reklamní agentury a inzerenti zjišťují, že se jim vyplatí zabývat 

se tiskovou reklamou a investovat do ní. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Nepočítáme. 

20. Využíváte nějaké metody event contromngu? Proč? 

Důkladně ne. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Měříme jenom počet účastníků. Jednou jsme dělali následný dotazníkový průzkum mezi 

manažery, kteří mají přímý vliv na rozhodování, do kterých médií budou směřovat finance. 

Byl to pokus zjistit, jaký mají naše akce ohlas. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšností eventu? 

Vysoká návštěvnost a reakce v odborném tisku. 
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23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano. Například Event koncept. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Ano, my připravujeme celou soutěž, ale samotný vyhlašovací večer produkčně plně 

zajišťuje agentura. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Vachler Art Com pany 

Na Žertvách 40, Praha 8 

Propagace v oblasti filmové tvorby 

Kulturní sektor 

Martin Šprinc 

Výkonný ředitel 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketíngové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Kladné emoce působí více. 

3. Setkalfa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ne. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Dnes poprvé od vás. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Dnes poprvé od vás. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Nevím, jakou definici si pod tím pojmem představit. 

7. Jaké konkrétni akce považujete za event marketing? 

Galavečery. 

8. K dosaženi jakých cílů může podle Vás event marketing předevšim sloužit? 

Zviditelnění a propagace. 

9. Jaká cilová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Úzce vybraná skupina. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využivání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Nedokážu to posoudit. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Asi ano. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaší společnosti? 

Pravidelně, dvakrát ročně. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Používáme upoutávky v televizi a rozhlase. 
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15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Galavečery u příležitosti vyhlášení filmových cen. Občas pořádáme ojedinělé večírky 

k příležitosti premiéry filmu. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Zviditelnění českého filmu a domácí původní televizní tvorby a myslím si, že to má úspěch. 

Lidé již za těch 13 let berou český film jako kvalitní tvorbu. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Na omezenou cílovou skupinu, především na filmové tvůrce a sponzory. Díky medializaci 

pak oslovujeme i širokou veřejnost. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketíngu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Každoročně pořádáme televizní ceny Eisa a Český Lev. Cílem ke seznámení veřejnosti 

s tím, že tu existuje kvalitní domácí filmová a televizní tvorba, její zviditelnění a podpora. 

To bylo cílem hlavně v roce 1993, kdy českou tvorbu válcovaly filmy ze západu, ale 

samozřejmě to sdělení má platnost pořád. I dnes se o filmu musí mluvit, jinak zapadne. 

Ocenění Český Leva Eisa se tu etablují čím dál tím více a lidé už tyto ceny berou jako 

základní hodnocení úspěšnosti filmu. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Jistě, ale nedokážu říct, jak velká část rozpočtu to je. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Nijak důkladně. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Po akci monitorujeme novinové články a sledovanost televize. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšností eventu? 

Samotný slavnostní večer musí proběhnout bez problémů. To znamená, že účastníci, 

diváci a sponzoři musí být spokojeni s průběhem večera. Pokud je nějaká tisková chyba 

v programu, je to jedno, pokud mají všichni zúčastnění pocit, že se večer povedl. 

23. Víte o existencí event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ne. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní í externí zdroje, v jakém poměru? 

Ne, vše děláme sami. 

, 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Česká rada dětí a mládeže 

Senovážné náměstí 24, Praha 1 

Osvětová činnost v oblasti mimoškolní výchovy 

Neziskový sektor 

Pavel Trantina 

Předseda 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano, docela zásadní. Protože nezajímavá a neemotivní komunikace snadno zanikne. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Veškeré šokové emoce, to co je opravdu výrazné a myslím si, že to jsou spíš emoce 

záporné. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ne, až od vás. 

4. Kde jste se s pojmem event marketíng setkal/a poprvé? 

Dnes od vás. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Dnes od vás. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

Dívám se na to spíše jako na podporu akce, která se pořádá na podporu produktu. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Akce na podporu produktu nebo vize, myšlenky. Venkovní akce, veletrhy a festivaly. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Propagovat produkt, ale i vizi nebo myšlenku. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Záleží na produktu, kterou má akce propagovat, ale akce jsou určitě účinnější, když jsou 

zaměřené na úzkou skupinu v rámci společnosti. 

10. Považujete event marketing za účínný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležíté? Proč? 

Ano. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím, že má výraznější perspektivu než reklama, protože dnes už jsou lidé reklamou 

dost otupělí. A pokud se dostanou někam, kde si mohou danou nabídku na vlastní kůži 

vyzkoušet, má to mnohem větší účinek. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Pro nás je Bambiriáda pravidelnou akcí. Ale pro nás je to záležitost nejen té samotné akce, 

ale znamená to práci po celý rok. 
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13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaší společností? 

Jednou do roka, semináře dvakrát do roka. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

U Bambiriády ano, snažíme se cíleně umisťovat informace do médií, máme kvůli tomu 

i několik mediálních partnerů, kteří jsou už stálí. Je to televize, tištěná reklama a radiospoty 

plus tiskové zprávy. Letos poprvé využijeme i placenou reklamu formou radiospotů. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Venkovní prezentaci sdružení a pokud můžeme zahrnout do event marketingu i konferenci, 

tak i lobbystické konference a informační školení. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Bambiriáda má několik cilů. Tím hlavním je představit dětem a rodičům možnost trávení 

volného času a dalším cílem je účinný lobbing na politiky, aby si uvědomili důležitost 

mimoškolní výchovy. Samozřejmě i vztah s médii, aby tématiku mimoškolní výchovy 

pojímali více. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společností? 

Děti, mládež a jejich rodiče je naše primární skupina, sekundární cílová skupina jsou média 

a politická sféra. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Bambiriáda je čtyřdenní prezentační akce, která probíhá po celé republice každý rok 

koncem května, letos to bude v 26 městech. Bambiriádní městečko je prostor k tomu, aby 

se tam představila sdružení pro děti a mládež a střediska volného času s prezentací toho, 

co nabízejí. Je to otevřená akce, na kterou se může přihlásit jakékoliv sdružení, které 

pracuje s dětmi a mládeží, a formou aktivní prezentace, kdy si mohou děti vyzkoušet, 

co sdružení dělají, mají možnost děti a rodiče zaujmout a přilákat v září k náboru. Takže 

to jsou dvě hlavní roviny, osvětová a náborová. Akce je určena pro širokou veřejnost 

a každoročně ji navštíví něco přes 200.000 účastníků. Účinek je především v mediálním 

ohlasu a v podobě trvalého udržování informovanosti o naší problematice. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano. Na Bambiriádu jde zhruba 90% rozpočtu. 

20. Využíváte nějaké metody event controllíngu? Proč? 

Ano. 
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21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

V průběhu akce provádíme mezi účastníky dotazníkový průzkum a letos ho uděláme ještě 

íntenzivněji. Zjišťujeme proč účastník přišel, odkud se o akci dozvěděl, co ho nevíce 

zaujalo a jak obvykle tráví volný čas. Následně hodnotíme účast, spokojenost a ohlasy lidí. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnoceni úspěšnosti eventu? 

Počet účastníků musí být výrazný a minimálně v rozmezí jako v loňském roce. 

Kontrolujeme i kvalitu provedení prezentace jednotlivých sdružení a samozřejmě následná 

spokojenost prezentujících sdružení a počty přihlášených dětí. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, například Arkadia. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Částečně ano. Víc věcí si děláme sami než abychom to svěřovali agentuře. V Praze ale 

máme agenturu na zajištění stavby Bambiriádního městečka na klíč formou zakázky. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Městské divadlo Mladá Boleslav 

Palackého 263, Mladá Boleslav 

Divadelní činnost 

Neziskový sektor 

František Skřípek 

Ředitel divadla 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Já jako divadelník vám musím říct ano. Emoce jsou vůbec důležité v každodenním životě. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Tot' otázka. Musejí to být emoce, které jsou uvěřitelné. Nabízí se odpověď, že negativní 

emoce jsou silnější, protože s nimi pracuje bulvární tisk. Já bych dával přednost kladným. 

3. Setkal fa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ne. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Až nyní od vás. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setka//a poprvé? 

Dnes. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Marketingové pojednání určité události, když to aplikuji na divadlo, tak se myslí premiéra, 

upozornění na zajímavé představení. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Kulturní a společenské akce. Představím si bombastické prezentace při uvedení nového 

výrobku, kdy přijedou celebrity. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing předevšim sloužit? 

Nemusí se jednat jen o prodej nějakého výrobku, ale třeba i prodej idejí. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnějši pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo ůzce vymezená skupina osob? 

Široká veřejnost, ale především mladí lidé, neboť jsou perspektivními diváky pro divadlo. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využiváni 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Ano, 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Ano, třeba v zahraničí to i v oblasti kultury naprosto dokonale funguje. Byl jsem na stáži 

v Anglii, kde si divadla velmi pěstují svoje elitní diváky a připravují pro ně velmi zajímavé 

programy, při kterých po představení proběhne slavnostní setkání a večeře abonentů 

s herci. To je skutečně velká událost a dají to najevo i v médiích. Už se to trochu zavádí 

i u nás, ale zatím jen v soukromých divadlech. 

• 



I 

J 

Příloha č. 3 Dotazníky kvalitativního šetření 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano, ale zřídka. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Jen výjimečně, k velké události jako třeba výročí vzniku divadla. Ke každé premiéře, 

kterých máme šest do roka, a která je pro nás v podstatě běžnou záležitostí, takové akce 

neděláme. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

My se samozřejmě snažíme, aby nás to co nejméně stálo. Dobré je, když se to dělá 

nevtíravou formou článků nebo referencí v místním tisku, ve dvou soukromých rádiích 

a v místní kabelové televizi. Samozřejmě máme i plakáty, ale placenou reklamu nemáme. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Společenské akce, představení a v začátcích jsme dělali i plesy. Plesy měly velký úspěch 

u veřejnosti, protože lidé chtěli vidět svého oblíbeného herce tančit, jakou má manželku, 

jak se na plese baví, ale herce plesy nebavily a nechodili tam. Takže jsme je zrušili. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Prolomit se ve městě a okolí k lidem, kteří do divadla pravidelně nechodí, aby najednou 

zalitovali, že nechodí do divadla. Náš cíl je přilákat nové diváky, kteří nejsou zvyklí 

o divadla chodit, aby se divákem cítili a abychom je do divadla přitáhli. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Současní diváci a potenciální diváci. My musíme mluvit ke všem, nemůžeme se omezovat 

na úzkou skupinu. 

18. Uveďte, prosim, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocenI) 

Příkladem takové akce byly 90. narozeniny našeho divadla v roce 1999, k jejichž poctě 

tehdy probíhaly týdenní oslavy. Každý večer se hrálo jiné představení, většinou naše 

vlastní produkce, nebo jsme zvali zajímavé hosty, přijel například Ondřej Havelka nebo 

divadlo Ypsilon. Divadlo má trvale několik spřízněných sponzorských firem, které zajistily 

na každý večer raut. Cílovou skupinou akcí byla široká veřejnost a pozváni byli i bývalí 

herci divadla a představitelé města, protože lidé vědí, koho mají na radnici a jsou rádi, když 

je na společenských akcích vidí. Premiéry v první den se zúčastnil i ministr kultury, který 

přijel v koloně historických vozů Škoda, díky tomu, že naším partnerem na této akci byla 

mladoboleslavská Škodovka. Byl to týden nepřetržitých oslava celý velmi slavnostní ráz. 

Konečný efekt to jistě mělo, zájem lidí byl obrovský, poznali jsme to, že o divadle se v té 

souvislosti mluvilo a psalo ve všech místních médiích. K oslavě nového vzniku divadla 

v roce 1994 byla uspořádána veřejná sportovní akce, přijeli herci divadla Ypsilon a hráli 
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s našimi herci fotbal. Na tuhle legrácku se přišla podívat spousta lidí a přišli potom i večer 

do divadla, protože chtěli ty fotbalisty v trenkách vidět hrát divadlo. Touto akcí jsme chtěli 

lidem říct: jsme tady a mám svůj vlastní herecký soubor. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Spíše ne, neboť akce neděláme pravidelně. 

20. Využíváte nějaké metody event controllíngu? Proč? 

Ne, my to opravdu tak vědecky neděláme. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Hodnotíme ohlasy účastníků a spokojenost diváků. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Kladné reakce od účastníků. Ti, pro které akce je, musí být spokojeni. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Nevím. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Nevyužíváme, děláme vše sami. 

• 
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příloha Č. 3 

Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Informační Centrum Neziskových Organizací 

Malé náměstí 12, Praha 1 

Informační činnost pro NNO 

Neziskový sektor 

Marek Šedivý 

Výkonný ředitellCN 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano, protože každý člověk jedná podle svým zkušeností a zážitků a emocí, které v něm 

vyvolaly. V akcích, které pořádají neziskové organizace, hrají emoce obrovskou roli. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Negativní i pozitivní. V současné době v sociální reklamě se nejdříve poskytuje negativní 

emoce, která pak přechází do pozitivní. V této oblasti je tento způsob asi nejúčinnější. 

To znamená, že prvním sdělení je upoutáním pozornosti na negaci, která pak přechází 

do pozitiva. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

V zaměstnání, v rámci bussinesu. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Asi před rokem a půl. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

V oblasti neziskového sektoru bych to definoval jako pořádání benefičních akcí, se kterým 

se setkávám od počátku svého působení, tedy od roku 1998. Možná byly neziskovky 

v pořádání akcí napřed. To je věčný souboj, zda považovat PR za součást marketingu 

nebo marketing za součást PR. Já chápu marketing a PR jako dva oddělené obory a event 

marketing spojuji spíš s PR. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketíng? 

Benefiční akce typu výstavy, společenské večery, koncerty, módní přehlídky, dny 

otevřených dveří, veřejné diskuze, soutěže a tak dále. Já event marketing chápu 

především jako oblast PRo Nemyslím si, že jsou to jen akce, které mají prodat, ale jsou 

to především společenské akce, které mají vliv do budoucna. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketíng především sloužit? 

Buď k dosažení finančních cílů, to je úkol marketingu, nebo budování vztahů a dobrého 

jména, což je záležitost PR. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnějši pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Oboje, podle cílu akce. 

III 



Příloha č. 3 Dotazníky kvalitativního šetření 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za dúležité? Proč? 

Ano. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že v neziskovém sektoru ano, protože to je jedna z metod jak oslovit individuální 

dárce, což je obor, který se v Čechách bude určitě vyvíjet kupředu. V oblasti businessu 

si myslím, že to bude směřovat více k akcím pro zaměstnance, to znamená, že event 

marketing nebude cílen pouze navenek, ale i dovnitř firmy, což se už v praxi začíná 

objevovat. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, tak dvakrát do roka. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Snažíme se vždy podporovat akce reklamou v rámci mediálního partnerství. Pokud by to 

měla být placená reklama, pak ne. 

15. Jaký typ eventú využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Pořádáme akce, které už jsem zmínil, tedy benefiční večery, koncerty, módní přehlídky, 

dny otevřených dveří, veřejné diskuze, soutěže a tak dále. Kampaň 30 dnů pro neziskový 

sektor je trochu specifická, probíhá celý měsíc a v jeho průběhu neziskové organizace, 

které s námi spolupracují, pořádají stovky vlastních akcí. leN v rám tohoto projektu pořádá 

jeden benefiční večer. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaši společnosti sledujete? 

Buď získávání financí pro neziskový sektor, nebo dlouhodobé cíle jako budování dobrého 

jména leN a neziskového sektoru. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Na širokou veřejnost a skupiny cizinců žijících v Čechách, lépe situovaná veřejnost, která 

má zájem o vzdělávání. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

V Paláci Lucerna proběhne letos na podzim opět tradiční galavečer v rámci projektu 30 dní 

pro neziskový sektor, který souvisí hodně s posláním leN. Prostřednictvím této akce 

chceme pozvednout povědomí o individuálním dárcovství v České Republice. Má tedy dva 

významy. Za prvé změny v postoji české společnosti k individuálnímu dárcovství, což je 

dlouhodobý cíl, kterého nemůže leN dosáhnout samo a přímý prospěch pro leN z toho 
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neplyne. A druhým významem je public relation, tedy zviditelnění leN na veřejnosti. Mezi 

pozvanými budou neziskové organizace, které věnují část vstupenek svým dárcům, 

částečně budou vstupenky i k prodeji pro veřejnost, ale v současné době ještě není jasné, 

v jakém poměru. Zajišťujeme benefiční kulturní program, kde vystoupí čeští umělci bez 

nároku honorář. Bude to kombinace pěveckých vystoupení, měli by tam vystoupit například 

Golden Kids, módních přehlídek návrhářek Rajské a Fejkové. Samozřejmě bude zařazena 

i informační část pro dárce, týkající se odpisů darů z daňových základů a podobně. Tento 

galavečer pořádáme každoročně a vždy je velmi úspěšný. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano. Nevím. 

20. Využíváte nějaké metody event control/ingu? Proč? 

Z finančních důvodů to neděláme pravidelně, pouze výjimečně. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Pokud to jde zajistit sponzorsky, pak provádíme kontrolu formou následného průzkumu 

veřejného mínění. Pak zjišťujeme, zda si lidé akci pamatují, jestli je nějaký posun v jejich 

vnímání neziskového sektoru a tak dále. 

22. Jaká jsou Vaše hlavni kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Bezprostřední atmosféra a reakce účastníků, ohlasy dárců a sponzorů. Samozřejmě 

i zpětná vazba od účastníků. A pak si musíme počkat deset až patnáct let, abychom viděli, 

jestli kampaně měly svůj smysl nebo ne, tam ten hlavní dopad je dlouhodobý a je hodně 

těžko měřitelný. Myslím si, že pozitivní je, že lidé začínají více rozumět tomu, co jsou 

neziskovky, než tomu bylo před patnácti lety. 

23. Vite o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Myslím si, že tato činnost funguje v rámci PR agentur, že jsou v nich lidé, kteří se na eventy 

specializují. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Nevyužíváme, děláme naše akce z vlastních zdrojů. Pouze akce 30 dní je natolik velká, že 

spolupracujeme formou partnerství s produkční firmou, ale na organizaci se úzce podílíme. 

• 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Mariánské náměstí 2, Praha 1 

Městská správa 

Neziskový sektor 

Ing. Jiří Turek 

Ředitel odboru 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketíngové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketíngové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

U někoho pozitivní, u někoho negativní. 

3. SetkaUa jste se někdy s pojmem event marketíng? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketíng setkaUa poprvé? 

V zaměstnání. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketíng setkal/a poprvé? 

Asi před deseti lety. 

6. Jak byste pojem event marketíng defínoval/a vlastními slovy? 

Je to jakýsi přímý atak na cílovou skupinu. Podle toho, koho chci oslovit, je event nastaven. 

Není to jen o tom dát inzerát do novin, ale je to i zapojení cílové skupiny do akce. Účastník 

se baví, vstřebává nějaký zážitek a při tom je mu podvědomě nějak podsunut výrobek nebo 

značka. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketíng? 

Sportovní nebo kulturní akce na propagaci komerční značky nebo kultury. Například 

značka Nike dělá fotbálek, kdy postaví nafukovací hřiště, kde se pak akce koná, nebo 

mobilní operátor, který v zimě postaví ve městě kluziště. Ale i společenské akce. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketíng především s/oužít? 

K propagaci nových produktů a na podporu značky a prodeje. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikací event 

marketíngu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Široká veřejnost. 

10. Považujete event marketíng. za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketíngové komunikaci za důležité? Proč? 

Samozřejmě, myslím, že dnes je velmi účinný, protože jsme bombardováni ze všech stran 

reklamou, ať už tištěnou, kdy otevřu noviny a vypadne na mě deset různých letáků, 

rozhlasovou nebo televizní, a event marketing lidi oslovuje jinak, podvědomě a účinněji. 

• 

• 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Určitě. Přímý kontakt je vždy nejlepší nástroj, protože se na něj dá reagovat, můžete 

případně podle reakcí účastníků přizpůsobit akci. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Magistrát jednak zřizuje některé organizace, které se zabývají organizací akcí pro veřejnost 

a druhá věc je podpora žadatelů formou grantového sytému, případně formou daru. Praha 

sama není významným pořadatelem akcí, spíše spolupořadatelem a sama si vybírá 

spolupořadatelství. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaši společnosti? 

Nepořádáme nic pravidelně, je to spíše nárazové, podle toho, jak projekty přicházejí. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Do jaké miry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně použivaným 

nástrojem? 

Propojujeme event marketing s reklamou, formou partnerství máme k dispozicí nějaké 

reklamní plochy v ulicích města a využíváme komunikace na internetu například 

na stránkách www.pamatky.cz a www.kultura.cz . 

15. Jaký typ eventů využiváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Jde spíše o akce, kterých se magistrát účastní jako patron, například vernisáže k výstavám 

nebo slavnostní otevírání zrekonstruovaných objektů. V rámci prezentace Prahy jsou 

to pak různé veletrhy a výstavy, kde se Praha představuje. 

16. Jaké ci/e využiváním event marketíngu ve vaší společnosti sledujete? 

Podporu různých výročí a informovanost o důležitých kulturních událostech. A samozřejmě 

prezentace Prahy v republikovém i mezinárodním měřítku jako kreativního, moderního 

a kulturního města. 

17. Na jakou ci/ovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaši 

společnosti? 

Praha nemá úzkou cílovou skupinu a zaměřuje se většinou na širokou věřejnost. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktíckého nasazeni metod event marketingu 

ve vaši společnosti? (komunikačni ci/e projektu, ci/ová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

V minulém týdnu jsme slavnostně otevírali zrekonstruovanou část purkrabství 

na Vyšehradě. Byl tam otevřen nový víceúčelový sál a na něj navazující galerie. Jako 

doprovodný program proběhla tisková konference a zahajovací vernisáž věnovaná historii 

Vyšehradu. Samozřejmě prostor byl kapacitně omezen asi pro 100 osob, takže cílová 

skupina byla úzce vymezená. Byli pozváni zastupitelé města a různých institucí, které 

se na akci podílely. 
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19. Počítáte v ročním marketíngovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ne přímo na eventy jako takové. Máme rozpočet, který schvaluje zastupitelstvo města, 

a z něhož část jde na granty, část na publikace, část na akce a podobně. 

20. Využíváte nějaké metody event control/ingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Ve spolupráci s agenturou STEM děláme předběžné průzkumy týkající se preferencí 

v oblasti kultury. Průběžně pak hodnotíme reakce účastníků, zda se jim akce líbí. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

To je věčná diskuze, jaká kritéria používat. Pro komerční společnosti jsou to samozřejmě 

ekonomická kritéria, tedy příznivé prodejní dopady. U kulturních eventů je to pak 

návštěvnost, umělecká hodnota, zábava a kladné ohlasy účastníků. Důležité je obohacení 

návštěvníků, i těch s menšinovými zálibami. 

23. Víte o existenci event marketíngových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Jen výjimečně, například realizaci vánočních trhů má na starosti agentura, ale jinak dělají 

vše neziskové organizace, které jednotlivé projekty pořádají. 

• 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Správa uprchlických zařízení 

Lhotecká 7, Praha 4 

Zabezpečování služeb žadatelům o azyl 

Neziskový sektor 

Petra Naušová 

PR specialista, odbor práce se žadateli 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Já myslím, že určitě. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

V našem oboru jsou emoce hodně ovlivňovány zejména prostřednictvím médií. Pokud 

se něco stane kolem uprchlíků, média na tom samozřejmě zapracují, a to určité emoce 

vyvolá, ať už kladné či záporné. Bohužel se jedná častěji o emoce záporné, protože 

se píše a mluví spíše o problémech než o pozitivech. Právě pro naši činnost je důležité 

přinášet lidem emoce pozitivní. 

3. SetkaVa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Ve škole. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Asi před dvěma lety. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Způsob, jak přitáhnout pozornost veřejnosti a přesvědčit ji o něčem tím, že jí nabídneme 

něco, co ji baví a zaujme. 

7. Jaké konkrétni akce považujete za event marketing? 

Akce, které slibují hodně velkou zábavu. Zábava je nejdůležitější. Určitě Camel Trophy, 

Marlboro Adventure a Red Bullletecký den. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Zaujmout cílovou skupinu a změnit její názor tím, že má možnost na vlastní oči vidět, 

slyšet, zkusit si. Přesvědčit cílovou skupinu k přijetí názoru nebo alespoň k jeho 

respektování. Pokud dělám event za komerčním účelem, tak je cílem prodat výrobek. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Široká veřejnost i úzký okruh osob, ale záleží na typu společnosti a jejich cílové skupině. 

~--------------------__________ d 
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10. Považujete event marketing za účinný komunikačni nástroj a jeho využiváni 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Ano a myslím si, že hlavně zábavné akce nalákají hodně účastníků, protože lidi, když už 

někam jdou, tak se chtějí především bavit. Myslím si, že ani velké výhry ve spotřebitelských 

soutěžích nemají takový účinek, jako když se člověk někde baví. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že event marketing budoucnost má a doufám, že tomu tak bude spíše 

v nekomerční sféře než v té komerční. Třeba naše práce ukazuje, že je to možné. Že 

i v nekomerční sféře, kde není cílem jen prodat výrobek, ale třeba zlepšit určitou náladu 

ve společnosti, změnit názor veřejnosti, je možné toho dosáhnout právě takovouto činností. 

A doufám, že tohle bude v budoucnu hlavní využití pro event marketing, protože 

pro společnost je to větším přínosem než prodej výrobků. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaší společnosti? 

V průběhu celého roku, určitě pravidelně. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Do jaké miry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Pro nás je trochu problém propagovat tyto akce, protože nejsme komerční firma, abychom 

mohli vynaložit obrovské prostředky na klasickou reklamu. Lidé v azylových zařízeních 

oslovují a informují sami, je to hodně založené na jejich komunikaci v okolí v rámci regionu. 

Jinak máme internetové stránky, se stejným designem jako MVČR. Dále máme podporu 

tiskového odboru MVČR, které pro nás zajišťuje PR aktivity. My sami oslovujeme 

především regionální tisk a rozhlas. Měli jsme i jako mediálního partnera Právo a Český 

Rozhlas. Regionální tisk je podle mě nejlepší, protože lidi se zajímají, co se děje u nich 

v regionu a hledají tyto informace právě nejčastěji v tisku. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Zábavné, sportovní kulturní události pro veřejnost. 

16. Jaké cíle využíváním event marketíngu ve vaší společnosti sledujete? 

U nás je cílem těchto akcí otevřít diskuzi, umožnit snadnější pobyt žadatelům o azyl u nás 

tím, že je mezi sebe přijmou místní lidé. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Zaměřujeme se na širokou veřejnost. 

~ .... ----------------------------.................................... , 
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18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaši společnosti? (komunikačni cile projektu, cilová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Po celý rok 2005 probíhal projekt s názvem "Pod jedním sluncem" k 15. výročí péče 

o uprchlíky, který byl zaměřen jak na žadatele o azyl, tak i na širokou veřejnost. Chtěli jsme 

veřejnosti ukázat žadatele o azyl jako lidi, kteří mají co nabídnout, umí zpívat, rádi malují, 

rádi se baví, umí vařit zajímavá jídla, která my tady neznáme a tak dále. Aby lidi, kteří žijí 

v regionech okolo azylových zařízení, měli možnost žadatele poznat a trochu si pozměnit 

názor na tuto skupinu lidí, protože převažující názor na uprchlíky není příliš pozitivní. A tihle 

lidé nejsou od většinové populace tolik odlišní, nejsou tady na černo, zažádali v ČR o azyl 

a mnozí k tomu měli i pádné důvody. Neříkám, že všichni, ale mnozí ano. Jsou to normální 

lidé, rodiny, matky s dětmi, kteří tady chtějí žít, pokud jim to bude umožněno. A základní 

myšlenkou projektu Pod jedním sluncem bylo ukázat žadatele právě z tohoto pohledu. 

V rámci projektu probíhaly po celé republice sportovní turnaje pro žáky ze škol a jejich 

uprchlické spolužáky. Završením sportovních programů byla závěrečná olympiáda, která 

proběhla v červnu v Brně. Na ní soutěžili všichni žadatelé o azyl z celé ČR, zástupci 

nevládních organizací, kteří se chtěli zúčastnit, a měli jsme tam například obecní úřad 

ze Zbýšova, který také vyslal svoje družstvo. Dále jsme do projektu zařadili velkou hudební 

soutěž s několika různými soutěžními kategoriemi. Ta se podle mého názoru hodně 

vyvedla, protože národy, které sem přicházejí jsou často velmi hudebně nadané, ať už jsou 

z Afriky nebo bývalého Sovětského Svazu, a hudbu mají opravdu rádi. Měli jsme mezi 

soutěžícími například celou rodinu, jejichž syn tady studuje hudbu na konzervatoři, která 

zpívala dokonce chorál. V červnu pak proběhlo finále v divadle Archa, které bylo volně 

přístupné a mělo u veřejnosti opravdu veliký úspěch. Samozřejmě i rodiče soutěžících byli 

pyšní, oni úspěchy svých dětí nevnímají jako běžný český rodič, protože jejich děti tady 

alespoň na začátku mají trochu jiné podmínky. Hodně směřovaná na veřejnost byla naše 

spolupráce s divadlem Archa. Připravili jsme představení zaměřené na etnické rozdíly, 

které bylo v plně režii divadla, ale vystupovali v něm i žadatelé o azyl, které pracovníci 

divadla vybrali během divadelních dílen ve všech azylových zařízeních na základě jejich 

talentu a zájmu o divadlo. Hudební doprovod k představení zabezpečovala etnická hudební 

skupina Újezd složená výhradně ze žadatelů. Toto představení se hrálo asi v deseti 

reprízách na jaře a na podzim a vzhledem k velikému zájmu veřejnosti svážely autobusy 

zájemce z několika měst a představení bylo vždy vyprodané (250 osob na každé 

představení). Kromě těchto velkých akcí proběhla i celorepubliková literární soutěž 

zaměřená na střední školy s ústředním tématem Cizinec. Vítězné texty pak vyšly 

ve sborníku, který na akci v divadle Na Zábradlí křtil ministr František Bublan. 

V regionálním měřítku kromě toho probíhalo měsíčně 20 až 25 menších akcí pro veřejnost 

v azylových domech, například soutěže, dětské dny, dny otevřených dveří a ochutnávky 

< 
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národních specialit spojené s kurzy vaření. Celkem v rámci projektu Pod jedním sluncem 

proběhlo ve spolupráci s jednotlivými azylovými domy asi 228 akcí za celý rok a většina 

z nich měla mimořádný úspěch, z nichž ty nejúspěšnější jsem jmenovala. Mimo akce 

pro veřejnost proběhla v listopadu 2005 v rámci Pod jedním sluncem ještě dvoudenní 

konference v Liberci určená pouze odborné veřejnosti. Tématem bylo uplynulých 15 let 

od doby, kdy do ČR přišli první žadatelé o azyl, co se od té doby změnilo a co se dá zlepšit. 

Konference se zúčastnili zástupci měst, neziskových organizací a univerzit, lékaři. Nyní je 

ve fázi příprav konference k 10. výročí Správy neziskových organizací. Jako doprovodný 

program ke konferenci probíhají návštěvy azylových středisek nebo workshopy 

se situačními nácviky. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Jsme ve státní instituci, kde se finance na projekty berou z daní, takže se nejedná 

o horentní sumy. Značná část práce je zajištěna našimi zaměstnanci a dobrovolníky, kteří 

se na projektech podílejí a dávají do toho hodně ze svého, čímž nemyslím přímo finance, 

ale některé materiální zázemí, na kterém se dá ušetřit. Naše finanční nároky nemůžou 

přesahovat rámec státní organizace. Oproti ostatním položkám je to položka malá, ale jaký 

podíl komunikačního rozpočtu přesně tato suma představuje, nevím, protože rozdělování 

rozpočtu má na starosti ekonomické oddělení. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Dá se říci, že ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Hodnotíme úspěšnost akcí v jejich průběhu a po jejich skončení. Zůstaneme-Ii u projektu 

Pod jedním sluncem, mile nás překvapil zájem veřejnosti ve všech regionech a můj vlastní 

dojem byl, že se lidé na všech akcích opravdu bavili. Žadatelé působí díky těmto akcím 

jiným dojmem, jako by říkali "my si s vámi chceme povídat, pojďte ochutnat", a Češi jsou 

k tomuto přístupnější, dají se s nimi snáz do řeči, děti si společně zasoutěžily. Rozhodně to 

mělo značný efekt, možná i proto, že akce nebyly zaměřené politicky nebo příliš odborně, 

byly hlavně směřovány na lidi, kteří žadatele potkávají každý den ve městech, jejich děti 

s nimi chodí do školy, atd. Na úspěch projektu se navazuje i v současné době, kdy 

se navázala spolupráce se skautskými organizacemi, s městy a obcemi, takže když nyní 

připravujeme další akce, regionální podpora už je mnohem větší, přijde víc účastníků. 

Zásadní úspěch projektu je vidět na školách, žáky i učitele to bavilo, odbouraly 

se komunikační bariéry a uprchlické děti skvěle zapadly do kolektivů. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnoceni úspěšnosti eventu? 

Jednoznačně účast veřejnosti a účinek na vnímání žadatelů mezi lidmi. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Neznám žádné. 
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24. Využíváte k realizaci eventů interni zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využiváte-Ii interní i externi zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérii? 

Kdepak, my si děláme všechno sami. Vzhledem k tomu, že jsme státní instituce, tak 

si nemůžeme dovolit za poměrně velké peníze si agentury najímat, to by nás asi daňoví 

poplatníci hnali. A musím vyzvednout práci zaměstnanců jednotlivých středisek, kteří se 

ve svém volném čase věnují přípravě jednotlivých menších akcí, protože je to baví a vidí 

za sebou výsledek. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Unie Neziskových Organizací České Republiky 

K Jasánkám 1190, Praha 5 

Osvětová a informační činnost pro NNO 

Neziskový sektor 

Dis. Jiří Nebesář 

Místopředseda 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Určitě ano. Marketingová komunikace za využití emocí je účinnější. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Záporné emoce hrají větší roli. Člověk si vždy pamatuje víc to, co je negativní. 

3. Setka//a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ne, až od vás. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal fa poprvé? 

Dnes od vás. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Dnes od vás. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Představím si události, které souvisejí s organizací, službou nebo produktem. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Cokoliv, co může proběhnout formou akce, tedy třeba akce v supermarketu, kdy hostesky 

nabízejí vzorky, prezentace produktů v terénu. V našem případě jsou to setkání našich 

členů a příznivců, například workshopy, kulaté stoly, diskuze, výjezdy do terénu, které 

jednotlivé účastníky spojí s konkrétními činnostmi NNO mezi sebou a pro veřejnost. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Informovat veřejnost o službách a produktech organizátora eventu. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Myslím si, že úzká skupina. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Ano. Protože existují produkty a služby, které není možné efektivně komunikovat jinak. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Určitě má perspektivu, bude se dále rozvíjet, protože produkty se v budoucnu budou stále 

více profilovat na užší skupiny zákazníků, a k tomu je event nejlepší. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Zatím proběhlo jen několik menších setkání, ale v budoucnu rozhodně máme v plánu naše 

event marketingové aktivity rozšiřovat. 
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13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaší společnosti? 

Chtěli bychom se rozhodně setkávat s cílovými skupinami pravidelně. 

14. Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Eventy jednak zveřejňujeme na naších webových stránkách a stránkách našich partnerů 

a jednak zveme vybrané účastníky přímým pozváním. (pozn. aut.: direct mail) 

15. Jaký typ eventů využiváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Diskuzní platformy, workshopy a v budoucnu plánujeme konference. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaši společnosti sledujete? 

Seznámit veřejnost s našimi službami v oblasti informačního a poradenského servisu 

a získat uživatele našich služeb a posilování našeho postavení v rámci neziskového 

sektoru. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Je to omezená skupina, konkrétně aktivně působící menší neziskové organizace. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazeni metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Každé čtvrtletí probíhá diskuzní platforma, kterou nazýváme kulatý stůl neziskových 

organizací. Vždy se zúčastní okolo dvaceti zástupců z různých organizací a diskutují 

se problémy neziskových organizací a jejich možná řešení. Déle pořádáme workshopy, 

kde na případových studiích řešíme konkrétní problémy. Workshopy bývají méně časté, 

obvykle na podzim a na jaře. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano, jistě. Zabírá to drtivou část komunikačního rozpočtu, řekněme, že téměř 90-100% 

procent, neboť jinou výraznou marketingovou složku nepoužíváme. 

20. Využiváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Před akcí vždy zjišťujeme procento úspěšně oslovených účastníků, to znamená těch 

pozvaných, kteří se nám skutečně přihlásí. Po akci zjišťujeme v krátkodobém horizontu 

jednoho měsíce, kdo má zájem o naše služby. A obecně vždy sledujeme, zda nový 

zájemce o naše služby byl někdy na naší akci a kde se o nás dozvěděl. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení ůspěšnosti eventu? 

Nejméně 5% oslovených se musí skutečně zúčastnit a nejméně 20% účastníků by 

do jednoho roku mělo využívat naše služby, pak má smysl tyto akce pořádat. 
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23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím, ale neznám je jmény. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Nevyužíváme z finančních důvodů. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Oblast činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

AUTO BASE s.r.o. 

Průběžná 80, Praha 10 

Prodej vozů BMW 

Sektor obchodu a služeb 

Ing. Hana Kratochvílová 

Marketing manager 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Samozřejmě, emoce jsou prioritní pro vzbuzení zájmu zákazníka o produkt a u značky 

BMW to platí trojnásobně. 

2. Jaké emoce maji podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Určitě kladné, ale záporné emoce se dají také zúročit. Když to budu brát ze svého oboru, 

děláme samozřejmě pro zákazníky srovnávací akce, kde porovnáváme různé značky 

(pozn. aut.: podle kritérií jako jsou pocit bezpečí, význam vozu jako znamení sociálního 

statutu .... ) a naše značka by měla vyjít jako vítězná a záporné emoce by si měl zákazník 

spojit s konkurenčními produkty. 

3. Setka//a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano, samozřejmě. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setka//a poprvé? 

V zaměstnání 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Před dvěma lety. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Je dost těžké event marketing definovat. Je to jeden ze způsobů oslovení zákazníků 

spojený s nějakým požitkem. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Prezentace produktů v terénu spojené s požitkem (občerstvení). Jsou to akce 

pro zákazníky. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Především ke zvyšování povědomí o značce a budování image značky ve vztahu 

k zákazníkům, emocionální přemostění. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo ůzce vymezená skupina osob? 

Úzce specifikovaná cílová skupina a široká veřejnost, ale to záleží na firmě, která event 

marketing dělá, na produktu a cílové skupině, které je tento určen. 

~----------------------------------------_II 
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10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketíngové komunikací za důležíté? Proč? 

Ano, jedná se o netradiční formu, jak seznámit zákazníka s produktem a zaujmout ho tak, 

aby si značku zapamatoval. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Ano, určitě se budou objevovat nové způsoby, jak zákazníky pomocí EM oslovit, jak 

je upoutat, ale základní podoba a principy EM zůstanou zachovány, protože fungují. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Určitě pravidelně. Dvakrát až třikrát ročně máme akce pořádané BMW z Německa 

a 3 až 4 akce ročně pořádáme sami jako AUTO BASE. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Integrovaný event marketing zaměřený na širokou veřejnost u nás není příliš rozvinutý, 

orientujeme se velmi úzce na cílovou skupinu. To znamená, že naše eventy hrají roli zcela 

samostatných akcí. Nepoužíváme k jejich podpoře žádné nadlinkové kampaně, jen osobní 

komunikaci s prodejcem a osobní pozvání. Jako jedinou formu integrace bych mohla zmínit 

naše působení například v golfových klubech. To znamená, že se například sponzorsky 

účastníme golfových turnajů, máme reklamu na golfových hřištích. Tímto způsobem 

se snažíme působit na konkrétní cílovou skupinu stávajících a potenciálních zákazníků, 

které mají naši prodejci vytipované, ale určitě neoslovujeme masu. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Prezentace produktů v terénu spojené s požitkem (občerstvení) 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Finanční (prodejní) cíle, zvýšení obratu. Budování vztahu se stávajícími zákazníky 

a získávání nových zákazníků. Posilování image značky. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

U nás je to samozřejmě jenom užší cílová skupina osobně pozvaných osob. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Každý rok na jaře a na podzim pořádáme roadshow po vybraných lokalitách v České 

Republice. To jsou akce, které pořádáme my, ale ve spolupráci s BMW a.g., kteří nám 

na to částečně poskytují prostředky. To znamená, že vozy máme propůjčené od BMW a.g. 

Mechanika akce je taková, že si účastníci vyzkouší vozy z celé modelové řady. Všechny 
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naše eventy se točí výhradně kolem aut a jejich vyzkoušení v terénu. Pravidelně na jaře 

a na podzim probíhají eventy zaměřené na průřez celou modelovou řadou. Zvláštní eventy 

pak pořádáme, když vstupuje na trh nový model vozu, poslední, podzimní roadshow byla 

zaměřená na nové čtykolky a X drive. Jako doplňkový program roadshow volíme pouze 

občerstvení nebo podobné drobnosti, jinak účastníci jsou po celou dobu eventu zcela 

zaujatí vozy a zkušebními jízdami. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano. 

20. Využíváte nějaké metody event control/ingu? Proč? 

Metody event controllingu u nás nejsou nijak výrazně rozvinuté, to je tady v podstatě 

v začátku. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Žádnou statistiku nebo hloubkovou analýzu před ani po eventu neděláme. Jde spíše 

o pocitové hodnocení prodejců v průběhu samotného eventu, sledujeme účast, kdo 

z pozvaných hostů přišel. Co se týče následného hodnocení, je založené na základě 

vlastního pozorování prodejců. Prodejci vědí, kdo z účastníků eventu se vrátil, a s tím 

samozřejmě souvisejí prodejní výsledky. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Určitě prvotní záležitost je nalákat hosty, aby přišli. Takže první věc, která se musí podařit 

je úspěšný zvací proces. Dalším kritériem, které se ale v podstatě nedá dost dobře měřit, 

je prodejní výsledek, kolik se prodá vozů. Ale to neodhadnete bezprostředně po eventu. 

Můžete pozvat lidi, kteří se pak vrátí za dva roky, protože si na vás vzpomenou, že kdysi 

byli na vašem eventu. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, znám například agenturu Ogilvy Promotional Campaigns. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využiváte-Ii interni i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Nevyužíváme. Vím, že BMW a.g. nějakou event marketingovou agenturu využívá, ale 

AUTO BASE organizuje veškeré akce z interních zdrojů. 
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Brown-Forman Czech & Slova k Republics, s.r.o. 

Náměstí 1. října 642/17, Praha 5 

Výroba a prodej alkoholických nápojů 

Sektor obchodu a služeb 

Petra Reslová 

Marketing Services Manager 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Myslím si, že emoce v marketingu hrají roli a nejen v něm. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Samozřejmě by bylo lepší, kdyby to byly ty kladné, ale bohužel vyšší váhu mají asi ty 

záporné. Celá akce může probíhat výborně, všichni jsou pokojení, ale stane se vám jedna 

špatná věc, byť i drobnost, a veškeré dosavadní kladné podněty tím přicházejí vniveč. 

3. Setka//a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Nikdy v minulosti. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setka/fa poprvé? 

Od Vás poprvé. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setka/fa poprvé? 

Dnes. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Abych pravdu řekla, tak nevím, jak mám ten pojem definovat. Zřejmě to bude způsob, jak 

marketingově zvládnout pořádání akcí. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Párty, meetingy, školení, propagační akce. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Díky vlastnímu prožitku si účastníci produkt lépe pamatují, takže určitě budování povědomí 

mezi veřejností. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Záleží na produktu, který propagujete. Můžete event marketingem oslovovat 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Rozhodně je velmi účinný díky názornosti. Účastníci zažijí naše sdělení na vlastní kůži a to, 

co poznáte sama, je mnohem lepší zkušenost, než když Vám o tom někdo povídá nebo 

vidíte reklamu. U našich produktů je to tak, že když pozvete lidi na akci, kde je vtáhnete 

do děje, představíte jim proces výroby, mohou ochutnat, setkají se s lidmi, kteří produkt 
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vyrábějí, tak rozhodně je to zaujme víc, než když vidí reklamu, o které nevědí, zda 

je to pravda. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Event marketing má rozhodně budoucnost a podle mě se jistě bude nadále rozvíjet. 

Je dobré využít vědomí, že to, co prožijete na vlastní kůži, se nedá srovnat s žádným jiným 

vjemem. 

12. Využíváte event marketíng v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano, je to jedna složka naší marketingové podpory značek. Používáme ho proto, aby 

se lépe prodávalo. 

13. Jak často zařazujete event marketíng do komunikačniho mixu vaši společnosti? 

Pravidelně. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Samozřejmě je nejlepší, když máte veškerou komunikaci propojenou, to je ideální situace. 

Snažíme se jí přiblížit, ale ne vždy máme na dokonalé propojení prostředky. U nás v ČR 

jsou naštěstí stále ještě větší možnosti, protože reklama na alkoholické výrobky ještě 

nepodléhá takovým restrikcím jako v řadě zemí, takže veškeré možné nástroje my 

používáme. Opravdu používáme spojení tisku, televize, rádia, promotion, eventů, 

propagačních materiálů, měli jsme i billboardy, megaboardy a citilighty. Myslím ale, že 

to nebude dlouho trvat a klasická reklama na alkohol bude zakázána. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společností? 

Většinou děláme párty nebo akce na prodejnách spojené s ochutnávkami. Třeba v minulém 

roce jsme měli dvě obrovské párty na podporu značky Finlandia, které byly vyvrcholením 

soutěže na rádiu Evropa 2. Protože alkohol si lidé spojují se zábavou, jedná se vždy 

o zábavné nebo incentivní akce. 

16. Jaké cite využivánim event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Samozřejmě aby se dostala značka do podvědomí, brand awareness je pro nás opravdu 

hodně důležitý, i když v ČR jsme na tom celkem dobře, takže spíš jde o posilování vztahu 

s lidmi, kteří naše značky už znají. Ale všechno děláme hlavně s cílem co nejvíce prodat. 

17. Na jakou citovou skupínu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Obecně se specializujeme na širokou veřejnost, samozřejmě od 18 let výše, ale cílové 

skupiny našich jednotlivých značek jsou pečlivě rozdělené například podle životního stylu 

nebo věku obyvatel, a podle nich vybíráme i média. Dnes už máme k dispozici měření, kdo 

poslouchá jaké rádio a podobně, takže podle cílové skupiny volíme i typ média, která mají 

ten typ lidí, kteří nás zajímají. Kromě akcí pro veřejnost pořádáme i školení a workhopy 

pro barmany nebo zábavné akce pro naše obchodní partnery, majitelé barů a podobně. 
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18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Každoročně se konají například Jack Daniels' Surprise Birthday Parties, které probíhají 

po celé září, protože v září se Jack narodil, my nevíme kdy a je kolem toho celá legenda, 

na základě které slavnosti na několika vybraných místech v ČR probíhají. Opět se jedná 

o zábavnou akci, navíc inspirovanou narozeninami, takže veškerý doprovodný program 

se točí kolem hudby, soutěží, dárků, občerstvení s narozeninovým dortem, měli jsme tam 

i módní přehlídku partnerské oděvní značky spolu s možností si prezentované oděvy 

koupit. Po celý večer se samozřejmě pije, kromě jiných našich značek, zejména Jack 

Daniels·. Tento event byl určen ne pro veřejnost, ale pro naše obchodní partnery 

na základě osobního pozvání. Každoročně jsou narozeninové oslavy velmi úspěšné 

a opakovaně je obrovský zájem o vstupenky. 

19. Počitáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Samostatná položka to je, ale jaký poměr, to Vám nepovím. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano,jaké metody využíváte? 

Průběžně sledujeme průběh akce, kontrolujeme personál, reakce hostů na průběh akce 

a na samotný produkt. Hodnotíme, zda všechno organizačně probíhá, jak má, a zda 

samotná akce a propagovaný produkt účastníky zaujme. Následně po akci používáme tzv. 

promotion evaluation, formulář, který vyplní lidi, kteří projekt organizovali a také se někdy 

snažíme získat prostřednictvím formulářů nějaké komentáře od účastníků. Ale myslím si, 

že tohle následné hodnocení je dost podceněná věc a zrovna u nás se to nevyužívá tak, 

jak by mělo, ale myslím, že nejsme jediní. Určitě bychom měli po akci získat feedback 

a zrovna v tom máme slabiny a je chyba, že uděláte skvělou akci, ale nezískáte odezvu od 

těch lidí, kteří tam byli. Částečně sledujeme i nárůst prodejů v souvislosti s eventy, ale 

v tom máme také ještě velké rezervy. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Důležité je,aby klaply veškeré organizační záležitosti, musíte to promyslet do detailu. Aby 

byla dobrá nálada, aby se to lidem líbilo a chtěli event opakovaně navštívit. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Znám například agenturu Europeak. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Ano a dokonce na každou značku využíváme služby jiné české agentury a na projekty, 

které probíhají ve Finsku, máme finskou agenturu. Agentury vybíráme podle lidí, kteří tam 
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pracují, a výsledků jejich práce. Nedávno jsme pracovali s velkou agenturou se zvučným 

jménem, ale já jsem s jejich prací nebyla spokojená. 

____________________________________________ 11 



příloha č. 3 

Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Český Telecom, a.s. 

Olšanská 5, Praha 3 

Telekomunikační služby 

Sektor obchodu a služeb 

Ing. Soňa Richterová 

Marketingový specialista 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Rozhodně. Často se lidé orientují podle momentální nálady nebo emocí, podle toho 

se rozhodují impulzivně. Hlavně při nákupu rychloobrátkového zboží mají emoce vliv 

natolik, že zákazník si koupí prezentované zboží přímo na místě. A pokud se mu zboží 

zalíbí, zůstane věrný dané značce. Takže určitě emoce ano. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšši váhu? Proč? 

Myslím si, že určitě záporné. Pokud má zákazník negativní zážitek, určitě se o něj podělí 

desetkrát více se svým okolím než se zážitkem kladným. Každopádně snažíme se, aby 

v komunikaci ten zážitek byl, potom je potřeba ho využít a následně s ním pracovat. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Už ve škole a samozřejmě v práci. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Ve škole před pěti lety a v práci se s ním setkávám v každodenním působení. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastnimi slovy? 

Event marketing je speciální marketingový nástroj, který využívá akce zaměřené 

na jednotlivé cílové skupiny tak, aby vzbudil jejich zájem a pozornost, aby je přitáhl 

na konkrétní místo a tam je určitým způsobem oslovil. 

7. Jaké konkrétni akce považujete za event marketing? 

Záleží na cílové skupině. Event může být zaměřen na rezidenční segment (pozn. aut.: 

cílový spotřebitel s místem bydliště v místě konání kampaně. Vymezení rezidenčního 

segmentu je důležité zejména při nabídce služeb s omezenou místní působností, 

u Českého Telecomu například dosah internetového signálu.), tam bych asi volila nejspíše 

street promotion a prodejní akce v supermarketech. Nebo na cílovou skupinu korporátního 

segmentu (pozn. aut.: firemní zákazníci), kde jsou vhodné eventy ve formě konferencí, 

seminářů, různých společenských a sportovních akcí. Mám-Ii jmenovat, tak konference, 

semináře, odborné přednášky, sportovní, společenské a kulturní události, sponzoringové 

akce, incentivní zájezdy do zahraničí, golfové aktivity, veletrhy, výstavy a street promotion. 
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Akce mohou být orientovány dovnitř firmy (pozn. aut.: na zaměstnance) i ven (pozn. aut.: 

na zákazníky, dodavatele). 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Seznámení s výrobkem, představení nového produktu nebo služby, navázání vztahů 

s daným klientem. Může to být podpora obchodního případu, podpis smlouvy. Důležitý 

je retenční cíl. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo ůzce vymezená skupina osob? 

Záleží na to, jaký je cíl eventu. Obě cílové skupiny jsou stejně důležité. 

10. Považujete event marketing za ůčinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Určitě. Některé cílové skupiny nelze oslovit jinak a existují služby, které nelze představit 

formou klasického mediálního zásahu skrze televizi, rozhlas a internet a je potřeba 

je představit na místě. Důležitý aspekt je ten, že klient má možnost si prezentovanou 

službu na místě vyzkoušet. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že bude mít čím dál větší význam. Reklama nás pohlcuje čím dál víc a lidé 

se na ni stávají potupně méně a méně vnímavými. Firmy se tedy snaží jakýmkoliv jiným 

netradičním způsobem zákazníky zaujmout a event marketing je právě to, čeho pro tento 

účel mohou velmi dobře využít. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Neustále, během celého roku. Máme pravidelný event marketingový kalendář, který 

zasahuje v různých obdobích různé cílové skupiny. Je to rozhodně pravidelná záležitost. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Toto je součást mojí práce, kterou bych chtěla více rozvinout. Nemáme event marketing 

příliš spojený s nadlinkou a myslím si, že tady je prostor, kde máme co zlepšovat. Nyní 

je event marketing a ostatní marketingová komunikace oddělená, jsou to dvě různá 

oddělení. Od poloviny roku by měla být strategie nastavená tak, že event marketing bude 

součástí marketingové komunikace, protože víme, že je důležité, aby tento nástroj byl 

integrován dohromady s nadlinkou a ostatní podlinkou, což se dosud bohužel úplně 

nedařilo. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Pořádáme všechny typy akcí, které jsem už zmínila, tedy školení, workshopy, konference, 

zábavné, společenské akce, incentivní programy, promotion v supermarketech, 
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teambuilding, samozřejmě i veletrhy, sponzoringové akce, promotion v hypermarketech 

a street promotion. Děláme i golfové aktivity, které považujeme za samostatně stojící 

speciální akce. Oddělení event marketingu na ně má vyčleněného zaměstnance 

a speciální databáze klientů, protože cílová skupina golfových aktivit je opravdu hodně 

specifická, proto stojí zvlášť. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

V Českém Telecomu používáme event marketing ve dvou odděleních. Jednak 

v marketingu pro rezidenční segment a v korporátním segmentu. Sledujeme především cíle 

posilování vztahu se stávajícími zákazníky, získávaní nových a upevňování loajality 

zaměstnanců a obchodních partnerů. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Na širokou veřejnost i úzce vymezené skupiny. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketíngu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Z loňských akcí bych mohla uvést třeba veletrh Invex, dále incentivní zájezd do Egypta 

s názvem Top 100. Co se týče golfových turnajů, tak si myslím, že Český Telecom má 

jedny z nejlepších. Snažíme se je vždy stavět na tzv. "family konceptu", to znamená, 

že zveme nejen hráče, ale celou jeho rodinu, aby golfista mohl strávit víkend se svou 

rodinou a nemusel být oddělený, ale aby současně by v kontaktu se svým obchodníkem. 

Pro nehrající je pak samozřejmě připraven bohatý vedlejší program. Golfové akademie 

mi přijdou z našich akcí asi nejvýznamnější. 

19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano, počítáme. Je to asi 10% z celkového rozpočtu. 

20. Využiváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano, kvůli internímu auditu nyní zavádíme tento proces. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Zavádíme předběžné, průběžné i následné fáze, ale v současné chvíli se zaměřujeme 

především na průběžnou a post fázi, tedy vyhodnocení akce, jak ze strany zákazníka, tak 

ze strany našich obchodníků, kteří se akce účastnili. Užíváme především dotazníkovou 

metodu 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Záleží na cíli, který si pro event zvolíme. To znamená, pokud je cílová skupina rezidenční, 

tak hodnotíme úspěšnost podle prodeje, podle objednaného počtu zboží na prodejnách, 

podle počtu uzavřených smluv v daném období, výnos na zákazníka, návratnost 

od konkurence. 
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23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Existují, ale myslím si, že se nevěnují pouze eventům. Znám například Ogilvy Promotional 

Campaigns, Arc nebo Wunderman. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Opět záleží na charakteru akce. Akce odborného charakteru, například konference 

a semináře připravujeme výhradně interními zdroji. Akce většího rozsahu, například Invex, 

určitě alespoň z 80% zajišťuje agentura. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

EPRAVO.CZ, a.s. 

Pařížská 22, Praha 1 

Informační a vydavatelská činnost 

Sektor obchodu a služeb 

JUDr. Miroslav Chochola 

Předseda představenstva 

1. Hrají podle Vás emoce rolí v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Bez nich by to nešlo. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšši váhu? Proč? 

Obojí mají svůj význam, řekl bych kladné i záporné emoce mají svůj význam, pro prodej 

jsou ale důležitější ty kladné. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano, setkal. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Myslím si, že ve škole. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Přiznám se, že nevím, kdy jsem to poprvé slyšel, ale s event marketingem pracujeme 

od roku 2000. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

Pro mě je event marketing přímou a osobní formou komunikace vůči skupině zákazníků. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

S jakoukoliv společenskou akcí. Pojem společenská akce je široký a zahrnuje téměř 

všechny podoby event marketingu. Takovou společenskou akcí je třeba golfový turnaj, 

narozeninový firemní večírek, semináře, konference, galavečery, to je pro mě všechno 

event marketing. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Především posilování vztahu se zákazníky, posilování vědomí o značce a klasická 

prezentace s prodejními dopady. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplíkaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Spíše úzká cílová skupina. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Stoprocentně. Přímá komunikace se zákazníkem je klíčová. 

11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Určitě ano. 
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12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaši společnosti? 

Pravidelně. Děláme kolem 10-12 akcí za rok, dá se tedy říci, že každý měsíc. 

14. Do jaké miry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

použivaným nástrojem? 

Máme eventy plně propojené s internetem a direct mailem. 

15. Jaký typ eventů využiváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Ty základní jsou semináře, konference, golfové turnaje a jiné sportovní akce a samozřejmě 

galavečery. 

16. Jaké cíle využiváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

My ho používáme pouze pro posilování povědomí značce a udržování vztahu 

se stávajícími zákazníky. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaši 

společnosti? 

Z našeho pohledu je lepší úzce definovaná skupina, konkrétně právníci. 

18. Uveďte, prosim, konkrétni připad praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikačni cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikačni nástroje, hodnoceni) 

Náš stěžejní event je galavečer Právník roku, jehož první ročník proběhl na sklonku roku 

2005. Jednalo se o slavnostní zakončení a vyhlášení vítězů soutěže o právníka, který 

v uplynulém roce nejvíce prospěl českému právu, kterého v několika kategoriích volila 

odborná porota a odborná veřejnost. První rovinou a hlavním cílem této akce je navázání 

nebo udržení vztahu s institucemi jako komory, ministerstvo, soudcovská unie a tak dále. 

Druhou rovinou je kontakt s řadovými advokáty a třetí rovinou je budování vztahů s našimi 

partnery, kteří nám akci spolufinancovali. Všechny tyto jmenované skupiny byly mezi 

účastníky a celková účast byla okolo 200 osob. Akce byla podpořena informacemi 

na internetu a tištěnou inzercí. Jako doprovodný program byla prezentace vozů Mercedes, 

hudební vystoupení a samozřejmě občerstvení. Galavečer byl mimořádně úspěšný a velmi 

nám pomohl v dalším obchodním rozvoji. Příští ročník by měl být již pro 2000 osob 

ve větších prostorách s řadou nových partnerů. 

19. Počitáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Myslím si, že více než 70%. 

20. Využíváte nějaké metody event contr01lingu? Proč? 

Určitě. 
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21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Neměříme prodej, sledujeme průběžně ohlasy účastníků a průběh akce. Následně nás 

zajímá prohloubení vztahů s cílovou skupinou. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnoceni úspěšnosti eventu? 

Dobrá otázka, všechno musí klapnout. Celá akce je souborem detailů, které musí 

proběhnout jako celek. Řekněme, že bezchybná organizace a spokojenost účastníků. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím, že existují, ale konkrétně žádnou neznám. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využiváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Ne. Vše si děláme sami. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Fio burzovní společnost, a.s. 

Senovážné náměstí 1, Praha 1 

Obchod s cennými papíry 

Sektor obchodu a služeb 

Ing. Jana Tatýrková 

Marketing manager 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Rozhodně ano, marketing je hlavně o emocích a je důležité, aby zákazník, který vnímá 

reklamu, ať už vidí banner nebo nějaký inzerát, měl i z toho nějaký pocit. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Myslím si, že větší váhu mají emoce negativní, když se zákazník dozví něco negativního, 

tak si řekne aha, tak to ne. 

3. Setkalfa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

V odborné literatuře a potom v rámci práce. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Minimálně pět let. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Myslím si, že jsou to akce, na kterých se firma setkává se svými ať už klienty nebo 

potenciálními klienty a má možnost jim zodpovědět nějaké dotazy, které mají, případně jim 

představit svoji nabídku. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Především akce pro klienty, potenciální klienty s akčním prvkem. Určitě workshopy, 

zábavné akce, podporu prodeje v rámci veletrhů a výstav a částečně i společenské 

a kulturní akce. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Cílem by mělo být získání nových zákazníků nebo péče o stávající zákazníky. Navázání 

bližších vazeb a bližší seznámení s nabídkou společnosti. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Určitě úzce vymezená cílová skupina. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikačni nástroj a jeho využíváni 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Ano, je vysoce efektivní. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že v budoucnu bude využíván stejně jako v současné době. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačniho mixu vaši společnosti? 

Pravidelně a velmi často. Každý týden, někdy i vícekrát týdně. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Do jaké miry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně použivaným 

nástrojem? 

Akce podporujeme marketingovou kampaní, konkrétně inzeráty, internetovými bannery 

a direct mailingem z CRM. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Vzdělávací akce pro zákazníky, kde se dozvědí základní údaje jak funguje kapitálový trh 

a poskytneme jim podklady pro jejich rozhodování, zda jsme my pro ně vhodným 

partnerem a zda by bylo vhodné přes nás obchodovat. Dále pro naše stávající zákazníky 

pořádáme společensky a kulturně zaměřené akce. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaši společnosti sledujete? 

Hlavně získat nové zákazníky, to je takový náš primární cíl. Z těch sekundárních cílů je to 

potom péče o stávající zákazníky. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Hodně široká skupina zájemců o investování rozdělená na podskupiny od úplných 

začátečníků, kteří vůbec netuší, jak to funguje, až po ty zkušenější, kteří chtějí hodně 

podrobné informace. Na akce zveme účastníky z našeho CRM systému, kteří už někdy 

projevili zájem o investování, a ty, kteří se sami přihlásí přes naše webové stránky. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Řekla bych, že obecně naše semináře jsou hodně úspěšné. Například v minulém týdnu 

jsme na semináři měli téměř 100 účastníků. Tyto semináře pořádáme v různých městech, 

všude tam, kde máme pobočku, takže i na Slovensku, v Maďarsku, Polsku. Účastníky byli 

čtenáři odborných internetových serverů, na které jsme umístili informační banner, přes 

který se mohli zájemci sami přihlásit. Event v tomto případě volíme proto, že není nad 

osobní setkání, kdy účastníci mají možnost vidět zaměstnance pobočky, hovořit s nimi 

a zeptat se na to, co potřebují vědět. Emailová a jiná komunikace je neosobní. Jako 

doprovodný program volíme pouze drobné občerstvení. 
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19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano, zaujímá asi desetinu celkového marketingového rozpočtu. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Co se týče seminářů, tak ty je možné hodnotit až s delším odstupem, kdy už je možné 

sledovat, kolik účastníků s námi sepsalo smlouvy. Hodnotíme zpětně seznamy účastníků, 

kolik z nich se stalo našimi klienty. Hodnotíme i to, kolik lidí se zúčastní více než jednoho 

semináře a teprve potom se stane naším klientem. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Já hodně řeším organizační stránku, protože musím zajistit, aby vše bylo v pořádku 

od objednávky sálu, přes občerstvení až po dostatek židlí. Takže pro mě už jen to, že vše 

klapne po organizační stránce, dostaneme na akci hodně účastníků a pak ještě 

po vyhodnocení zjistíme, že akce přinesla hodně nových klientů, znamená určitě velice 

úspěšnou akci. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Vím, že jich je velké množství, ale jmenovitě žádnou neznám. 

24. Využíváte k realizaci eventú interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Ne, veškeré aktivity děláme z vlastních zdrojů. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

L'Oreal Česká Republika s.r.o. 

Plzeňská 213/11, Praha 5 

Prodej luxusní kosmetiky 

Sektor obchodu a služeb 

Ing. Irena Procházková 

Marketingová ředitelka divize Luxusní produkty 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano, emoční stránka zejména u produktů, které mají zaujmout sou krásou je velmi důležitá. 

2. Jaké emoce maji podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Myslím si, že to se nedá přesně říct. V klasické reklamě se samozřejmě nechávají působit 

spíše kladné emoce, ale například v PR mohou mít záporné emoce velkou váhu. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano, ale nevím přesně jak ho definovat. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Nevím, možná už ve škole. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Nevím. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

Myslím, že to může být organizování nějakých velkých veletrhů nebo aktivit, které souvisejí 

s představením nového produktu. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Akce pro zákazníky spojené s PR. Veletrhy, večírky pro důležité zákazníky. Mohly by to být 

eventuálně i nějaké odborné kongresy a veškeré další aktivity, s kterými je spojeno PR. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Event marketing především ve spojení s PR zajišťuje, že se spotřebitel o akci a značce 

doslechne od známých nebo se dočte ve svých oblíbených novinách, což na něj působí 

lépe, než když ho skrze klasickou reklamu oslovuje přímo sám prodejce. Co 

do věrohodnosti je pak dané sdělení silnější. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo ůzce vymezená skupina osob? 

Myslím si, že na eventy by měla být zvána užší, velice pečlivě vybíraná VIP skupina, 

zejména novinářů, aby se o akci psalo v médiích. Jestliže se pak o vaší akci píše 

v médiích, tak zasahujete potažmo i širokou veřejnost. 

10. Považujete event marketing za ůčinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Ano. Pokud se akce povede a píše se o ní, o značce a produktu v médiích, tak to skoro 

vždy funguje. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím, že ano, ale bude v budoucnu fungovat v takové míře, v jaké funguje dnes. 

Nemyslím, že se to nějak zásadně změní. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Ano, ale neříkáme tomu tak. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaši společnosti? 

Pravidelně při uvedení nových produktů na trh, nebo při jiných zvláštních příležitostech. 

Dejme tomu, šestkrát do roka. Ale jsou to akce různého rozsahu a intenzity, někdy jsou 

to jen malé akce pro pár lidí a jindy pro obrovské množství hostů. 

14. Do jaké miry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně 

používaným nástrojem? 

Záleží na typu akce. Pokud se jedná o velkou akci k uvedení nového parfému na trh, pak 

ji podporujeme s televizní a tiskovou reklamou. Pokud jde jen o malé setkání s VIP 

zákaznicemi, tak propojujeme event marketing spíše s promotion a věrnostními soutěžemi. 

15. Jaký typ eventů využiváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Jednak pořádáme malé večírky pro nejlepší zákaznice, kde jsou jim představovány nové 

produkty. Tyto zákaznice na setkání chodí hlavně za účelem něco se dozvědět, jsou 

to tedy akce zaměřené spíše na vzdělávací stránku. A jednak děláme velikánské večírky 

pro VIP osobnosti, které jsou zaměřené spíše na zábavnou formu představení produktu, 

to znamená, že jako doprovodný program kromě hudby a kulturních vystoupení je tam 

například možnost dát se nalíčit. 

16. Jaké ci/e využiváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Medializaci eventu a tím i značky. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Na pečlivě vybíranou skupinu novinářů, stálých zákaznic a českých celebrit. 

18. Uveďte, prosím, konkrétni připad praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikačni cíle projektu, ci/ová skupina, proč event?, 

mechanika akce, doprovodné komunikačni nástroje, hodnoceni) 

Nedávno proběhla akce na uvedení nového produktu značky Lancome, která měla dvě 

části. První částí byla veliká VIP párty pro české celebrity, spojená s kulturním programem, 

kde si účastníci mohli zábavnou formou nový výrobek vyzkoušet. Druhá část byla 

soukromá, jak jsem již zmiňovala, formou školení pro zákaznice. 

19. Počítáte v ročnim marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ne. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano . 
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21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Děláme následné vyhodnocení na základě počtu prodaných výrobků a zákaznic nově 

zaregistrovaných do věrnostních programů. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní krítéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Záleží na cílu eventu. Pokud je cílem eventu zvednout prodej, pak je měřítkem úspěšnosti 

prodej. Pokud je ale cílem, aby se o eventu a značce psalo, a poté máme akci ve všech 

tématických titulech, pak mohu akci považovat za úspěšnou. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Ano, vím, ale jmenovitě žádnou konkrétní neznám. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru? 

Nevyužíváme z finančních důvodů . 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Nutricia a.s. 

Na Pankráci 30, Praha 4 

vývoj a výroba potravinových produktů a doplňků 

Sektor obchodu a služeb 

Radka Chudobová 

CRM Specialist 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou a proč? 

Ano. Vzhledem k tomu, kolik značek na našem trhu je a jaký je tady zmatek v reklamní 

komunikaci, tak už to není pouze o ceně produktu a jeho vystavení, ale o emocích, které si 

spotřebitel se značkou spojí. A myslím si, že role emocí roste. 

2.Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Myslím si, že kladné i záporné emoce hrají stejnou roli. Spotřebitel si na značku může 

vzpomenout stejně tak v souvislosti se špatným i dobrým zážitkem, samozřejmě jen kladné 

emoce vedou k nákupu. 

3. Setkalfa jste se někdy s pojmem event marketing? 

Určitě. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal fa poprvé? 

V odborné literatuře a pak v zaměstnání. 

S.Kdy jste se s pojmem event marketing setkalfa poprvé? 

Od doby, kdy jsem působila v reklamě, asi 5 let. 

6. Jak byste pojem event marketing definovalfa vlastními slovy? 

Soubor aktivit, které představují daný produkt zákazníků netradičním způsobem, jiným 

způsobem než nadlinková reklama. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Prezentace, ochutnávky, akce, kde mají lidé možnost vidět a vyzkoušet produkt. 

Předváděcí akce na netradičních místech, kam musejí účastníci přijít a vyvinout nějakou 

aktivitu. Nebo akce v místech, kam lidi přijdou záměrně za určitým cílem, například nákupu, 

a tuto akci tam potkají. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Vyzkoušení a přiblížení produktu je účinnější, než když si o něm přečtu v časopise. Zážitek 

s danou značkou působí na brand awareness a ovlivňují nákupní chování. 

9.Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Záleží na výrobku, nedá se to říct. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za dúležité? Proč? 

Pokud je správně nastavený cíl eventu, tak ano. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Určitě. Myslím si, že bude využíván čím dál tím více. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaší společnosti? Proč? 

Využíváme a cílíme ho spíše na naše partnery než na konečné spotřebitele. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Pravidelně. V případě, že počítáme do event marketingu i setkání a semináře pro pediatry, 

které pořádá "baby food" divize, tak zhruba jednou za měsíc. V případě, že se zaměřujeme 

na prezentaci nového výrobku, tak i jednou týdně, to pak bývá každý víkend. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

V tuto chvíli asi ne, teprve se tahle praxe rozvíjí. Zatím to funguje na one-to-one 

komunikaci cílené na vybranou skupinu pediatrů. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaši společnosti? 

Pořádáme školení, konference a zábavné akce. Když to vezmu i vnitřně v rámci firmy, tak 

i teambuilding. 

16. Jaké cíle využiváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

U cílové skupiny pediatrů, což je cílová skupina, která má následně ovlivnit spotřebitele, je 

cílem informovanost o nových výrobcích a udržení loajality. Výsledkem by mělo být 

doporučování našich výrobků. U konečných spotřebitelů sledujeme přímé prodejní cíle. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Nutricia je rozdělena na dvě divize, "baby food" a "klinickou divizi". Event marketing v obou 

divizích je zaměřen spíše na lékaře než na konečné spotřebitele, i když s nástupem nových 

produktů se dělají i eventy pro veřejnost. 

18. Uveďte, prosim, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnoceni) 

Nedávno proběhl v Praze dvoudenní kongres pro vybrané pediatry z celé republiky, který 

se týkal představení kojeneckých mlék a některých naších novinek. Kongres byl spojený 

se zábavou a společenským programem. Účast byla kolem 100-150 osob a akce měla 

u účastníků veliký ohlas. Myslím si, že byla navázána velice přátelská atmosféra a určitě 

to mělo dopad na prodej. Pro konečné spotřebitele jsme pořádali ochutnávkové akce 

v hypermarketech po celé republice spojené s hrami pro děti i maminky, při nichž vyhrávali 

barevné polštářky ve tvaru ovoce a vzorové výrobky. Co se týče počtu oslovených lidí 

a prodejů, tak akce rozhodně splnila svůj účel, ale byla to jedna z prvních ochutnávkových 

akcí, takže úspěšnost budeme teprve porovnávat s dalšími podobnými. 
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19. Počítáte v ročním marketíngovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ne. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Děláme následný telefonický výzkum mezi pediatry. Po eventu zjišťujeme třeba frekvenci 

doporučování našich produktů lékaři. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnoceni úspěšnosti eventu? 

Záleží na cílech, které jsou před eventem nastaveny. Ať už je to zvýšení povědomí 

o značce nebo prodejní dopady, to je samozřejmě něco, co se dá velice snadno vyčíslit. 

Důležité jsou i reakce účastníků a jejich spokojenost, což samozřejmě má vliv na budování 

image značky mezi spotřebiteli a jejich vztah k ní. 

23. Vite o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Určitě jich je na trhu celá řada, ale myslím si, že se v jejich činnosti spíše prolínají eventy 

s promotion a podlinkovými aktivitami vůbec. Spolupracujeme například s 4P&P a Ogilvy 

Promotional Campaigns. 

24. Využiváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Používáme vlastní i externí zdroje, ale 70% práce dělají agentury. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Procter & Gambie, s.r.o. 

Na Poříčí 42, Praha 1 

Prodej drogistického zboží 

Sektor obchodu a služeb 

Pavlína Prokešová 

Corporate marketing 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketingové komunikaci? Pokud ano, jakou a proč? 

Jistě. Díky emocím můžete zákazníka velice dobře polapit. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketingové komunikaci vyšší váhu? Proč? 

Z mého pohledu určitě kladné emoce. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketing? 

Ano, jistě. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

V práci. 

S.Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Už je to alespoň 10 let. 

6. Jak byste pojem event marketing definoval/a vlastními slovy? 

Jednorázová akce zaměřená na konečného spotřebitele nebo na obchodní partnery. 

Nechápu event marketing jako prodejní záležitost nebo in-store promotion, ale spíše jako 

prezentaci. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Například konference, team-buildingové setkání, školení, nějaký zábavný večer nebo 

odpoledne, společenské akce, atd. Také jednorázové akce pro děti a matky. 

B.K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především sloužit? 

Díky tomu, že je event marketing osobnější než nadlinková reklama, to znamená, že neříká 

stroze o tom, jaká značka je, ale vtáhne vás do děje, může lépe vybudovat vztah 

k produktu nebo společnosti. Event marketing může ukázat, že daná společnost umí víc 

než jen vyrobit produkt. Hlavním cílem je jednoznačně budování vztahu značky 

se zákazníky. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikací event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupina osob? 

Určitě úzce vymezená skupina. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikaci za důležité? Proč? 

Určitě ano. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Já si myslím, že ano, i když pro mě je event marketing taková třešnička na dortu, ne každá 

společnost si jeho využití může dovolit, protože díky zaměření na úzkou cílovou skupinu 

tam nenaženete prodeje. Spíše si prostřednictvím event marketingu společnost buduje 

vztah s konečným zákazníkem nebo partnery. Ale určitě podle mě má využití event 

marketingu na trhu své opodstatnění. 

12. Využíváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Minimálně. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Výjimečně, možná dvakrát, třikrát ročně. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Ano, snažíme se ho plně integrovat. Event marketingové aktivity máme propojeny 

s webovými stránkami a televizní reklamou. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Určitě zábavné akce, teambuilding a občas i podpora prodeje. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Snažíme se budovat vztah se zákazníky. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Každá naše značka má vymezenou cílovou skupinu. Třeba značka Old Spice má cílovou 

skupinu muže od 18 do 45 let, Pampers zase maminky od 25 do 35 let. Ale tyto skupiny 

jsou v rámci široké veřejnosti. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktíckého nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Pořádali jsme takzvaný Pampers stan, což byla akce, která neměla oficiální název a takto 

jsme ji nazývali interně. Akce probíhaly ve vybraných supermarketech Tesco v celé ČR. 

Akce byla určená pro příchozí návštěvníky marketů, zejména maminky s dětmi. V rámci 

prezentačního stanu jsme chtěli maminkám ukázat svět očima miminka. Účastnice si mohly 

projít různá stanoviště, kde byla k vidění obrovská židle, postýlka, mohly malovat 

obrovskou tužkou na tabuli, vyzkoušely si tak vlastně svět dospělých z pohledu miminka, 

aby tak lépe porozuměly svým dětem. Značka Pampers chtěla tímto způsobem ukázat, 

že myslí na to, jaký mají maminky se svými dětmi vztah. Myslím, že akce byla úspěšná. 

19. Počítáte v ročním marketíngovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Nepočítáme. 
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20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Tyto záležitosti dělá vždy agentura. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Samozřejmě děláme následné hodnocení. Hodnotíme, kolik maminek se akce zúčastnilo 

a pak se to porovnává s prodejem. Ale speciální metody, jako je například mystery 

shopping, to se u nás neděje. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnoceni úspěšnosti eventu? 

Naše firma se ohlíží hodně na prodej a za každou akcí musejí být vidět prodeje. Ale já 

si myslím, že to není je o prodejích. Značka by měla pozitivně působit na spotřebitele 

a spotřebitel by si měl vybudovat kladný vztah ke značce. 

23. Víte o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Neznám přímo specializované event marketingové agentury, ale obecně podlinkové 

agentury. Například 4P&P. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interni i externi zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérii? 

Z vlastních zdrojů neděláme z event marketingu téměř nic, vše zabezpečují agentury. 
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Název společnosti/organizace: 

Sídlo společnosti/organizace: 

Předmět činnosti: 

Sektor činnosti: 

Jméno respondenta: 

Funkce respondenta: 

Dotazníky kvalitativního šetření 

Rossmann, spol. s r.o. 

Revoluce 26, Praha 4 

Prodej drogistického zboží 

Sektor obchodu a služeb 

Monika Labudíková 

Manažer marketingu 

1. Hrají podle Vás emoce roli v marketíngové komunikaci? Pokud ano, jakou 

a proč? 

Ano. Už jen když se podíváte na televizní reklamy, tak nejúspěšnější jsou ty, které jsou 

šokující nebo zábavné nebo vyvolávají jinou emoci. Emoce prodává, to je jasné. A když 

už neprodává, tak alespoň upoutá pozornost a o to jde v marketingové komunikaci. 

2. Jaké emoce mají podle Vás v marketíngové komuníkací vyšší váhu? Proč? 

Kladné i záporné. Jádrem komunikace je vyvolat jakoukoliv emoci. 

3. Setkal/a jste se někdy s pojmem event marketíng? 

Ano. 

4. Kde jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

V zaměstnání. 

5. Kdy jste se s pojmem event marketing setkal/a poprvé? 

Nějakých osm let dozadu. 

6. Jak byste pojem event marketing defínoval/a vlastními slovy? 

Myslím si, že je to podpora nějaké konkrétní události různými komunikačními nástroji 

a prezentování této události publiku, které se na místě v danou chvíli vyskytuje. 

7. Jaké konkrétní akce považujete za event marketing? 

Já konkrétně si pod event marketingem představuji akce na podporu otevírání nových 

prodejen. Otevírací společenské akce typu VIP párty pro důležité hosty a otevírací eventy 

spojené se soutěžemi pro veřejnost. 

8. K dosažení jakých cílů může podle Vás event marketing především s/oužít? 

Budování image společnosti, získání důležitých klientů a budování vztahů s nimi. 

9. Jaká cílová skupina je podle Vašeho názoru vhodnější pro aplikaci event 

marketingu? Široká veřejnost nebo úzce vymezená skupína osob? 

Oba typy skupin. Výběr publika ale záleží na konkrétní situaci a charakteru akce. Existují 

akce určené vybraným hostům a pak nemá cenu ji šířit mezi masy. 

10. Považujete event marketing za účinný komunikační nástroj a jeho využívání 

v marketingové komunikací za důležíté? Proč? 

Určitě, protože marketing je založen ne budování osobních vztahů, ať už je to 

se zákazníkem nebo dodavatelem. A navzdory elektronické době je osobní kontakt 

nejpodstatnější, je důležité, jak na sebe lidé vzájemně působí. 
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11. Je podle Vás event marketing nástrojem budoucnosti? Proč? 

Myslím si, že ano. 

12. Využiváte event marketing v marketingové komunikaci vaši společnosti? Proč? 

Ano. 

13. Jak často zařazujete event marketing do komunikačního mixu vaší společnosti? 

Je to pravidelně. Co se týče otevíracích eventů, tak tam máme plošný celorepublikový 

harmonogram plánovaných prodejen a při každém otevření proběhne aspoň malý event. 

Co se týče interních konferencí, ty se konají jednou až dvakrát do roka. 

14. Jakou roli hraje event marketing v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Do jaké míry je event marketing integrovaným nebo naopak samostatně používaným 

nástrojem? 

Určitě ano. Využíváme podporu v lokálních médiích, ať už je to inzerce ve vozech MHD, 

na zastávkách MHD, lokální rozhlasy, kde pořádáme nejrůznější soutěže pro posluchače, 

nebo regionální tisk. 

15. Jaký typ eventů využíváte v marketingovém mixu vaší společnosti? 

Eventy se u nás konají ve dvou pohledech. První je směrem dovnitř společnosti, tedy akce 

konané centrálou pro zaměstnance, pro které se pravidelně jednou až dvakrát do roka 

konají konference, pro zákazníky pak organizujeme tak zvané "otevíračky", tedy street 

promoakce na propagaci otevření nových prodejen. 

16. Jaké cíle využíváním event marketingu ve vaší společnosti sledujete? 

Budování loajality zaměstnanců vůči firmě. 

17. Na jakou cílovou skupinu zaměřujete event marketingové aktivity ve vaší 

společnosti? 

Dodavatelé, koneční zákazníci a naši zaměstnanci. 

18. Uveďte, prosím, konkrétní případ praktického nasazení metod event marketingu 

ve vaší společnosti? (komunikační cíle projektu, cílová skupina, proč event, 

mechanika akce, doprovodné komunikační nástroje, hodnocení) 

Jak jsem již zmínila, na podzim loňského roku proběhla konference pro naše zaměstnance 

a zúčastnilo se jí skoro 200 osob. Prezentoval se na ní nový management a novinky, které 

jsme chystali pro zaměstnance. Byla to dvoudenní akce a kromě této pracovní části tam byl 

i prostor vyhrazený pro nějakou zábavu a oddych jako například bowling a zajistili jsme 

samozřejmě i nocleh. Kromě interní konference jsme při vstupu na český trh pořádali také 

konferenci pro naše dodavatele. Setkání bylo stylově přímo v našem skladě, kde bylo 

zajištěné občerstvení a kulturní program ve formě happeningů. Hodně dodavatelů na tuto 

akci dodnes vzpomíná a má s naší společností velmi dobré vztahy. 
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19. Počítáte v ročním marketingovém rozpočtu se samostatnou položkou na event 

marketing a jak velkou část celkového rozpočtu představuje? 

Ano, je to asi 7%. 90% procent marketingových financí jde na leták, 7% na eventy 

a 3% na udržování provozu prodejen. 

20. Využíváte nějaké metody event controllingu? Proč? 

Ano, tady je kontrola velmi jednoduchá. 

21. Pokud ano, jaké metody využíváte? 

Průběžné hodnocení děláme prostřednictvím dotazníků, které dáváme všem účastníkům. 

Následně pak vyhodnocujeme obraty, průměrné počty zákazníků a porovnáváme jednotlivé 

prodejny. Předběžné hodnocení neděláme. 

22. Jaká jsou Vaše hlavní kritéria pro hodnocení úspěšnosti eventu? 

Bezchybná organizace, vysoký počet účastníků a jejich kladné ohlasy. 

23. Vite o existenci event marketingových agentur? Můžete nějaké uvést? 

Nevím. 

24. Využíváte k realizaci eventů interní zdroje nebo služby event marketingových 

agentur? Využíváte-Ii interní i externí zdroje, v jakém poměru, podle jakých kritérií? 

Využíváme fu ll-servisové agentury. Některé akce děláme sami interně, ale protože akcí 

přibývá, máme fu ll-servisové agentury, které pro nás připravují akce na klíč. 


