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Abstrakt

Bakalářská práce “Komparace event marketingových strategií luxusních módních 

značek v letech 2010–2012” se zabývá event marketingem jako nástrojem, jehož 

prostřednictvím vybrané luxusní módní značky (Dolce&Gabbana, Hermès, Louis 

Vuitton) na českém trhu ve vymezeném časovém období komunikují se svými 

zákazníky. Práce nejprve definuje podstatu event marketingu a vymezuje jeho postavení 

v marketingovém komunikačním mixu. Následně poukazuje na hlavní specifika 

luxusního sektoru a charakterizuje základní princip fungování event marketingových 

aktivit, které jsou v této oblasti realizovány. Práce popisuje vybrané eventy a za využití 

komparační analýzy poté odkrývá jejich zřejmé i latentní záměry, na základě nichž se 

jednotlivé značky snaží zaujmout cílovou skupinu a zprostředkovat jí jedinečné

a emocemi umocněné zážitky. Celá práce poukazuje na skutečnost, že luxusní módní 

značky, jejichž podstata je založena zejména na tradičních a historických hodnotách, 

jsou schopné se svými zákazníky efektivně komunikovat prostřednictvím nástroje, který 

je v současné době považován za moderní, inovativní a progresivně se rozvíjející 

součást marketingové komunikace.

Abstract

Bachelor thesis “Comparison of event marketing strategies of luxury fashion brands in 

the years 2010-2012” deals with the event marketing as a tool through which selected 

luxury fashion brands (Dolce & Gabbana, Hermès, Louis Vuitton) on the Czech market 



communicate with their customers. First, the thesis defines the essence of event 

marketing and its position in the marketing communications mix. Subsequently, it 

indicates the main aspects of the luxury sector and characterizes the basic principles of

the event marketing activities that are carried out in this area. The thesis describes 

selected events and than using comparative analysis reveals their obvious and latent 

intentions, on the basis of which each brand seeks to attract the target audience and 

convey unique and emotive experiences. The whole thesis points to the fact that the 

luxury fashion brands, which are mainly based on traditional and historical value, are 

able to effectively communicate with their customers through the communication tool 

that is considered as a modern, innovative and progressively growing part of marketing 

communications. 
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Úvod

Téma event marketingu jako samostatného nástroje marketingové komunikace je 

v dnešní době stále diskutovanější, a proto jsem se jím rozhodla ve své bakalářské práci

zabývat. Skutečnost, že event marketing vzhledem ke klesajícímu významu tradičních 

forem komunikace či postupné změně chování spotřebitelů1 představuje dynamicky se 

rozvíjející oblast marketingové komunikace, mě zaujala natolik, že jsem se tento 

specifický komunikační nástroj, jehož podstata spočívá zejména v silném emocionálním

náboji, rozhodla důkladněji analyzovat. K mému výběru přispěl rovněž fakt, že toto 

téma v rámci bakalářských prací dosud nebylo nikým zpracováno a pro mnohé stále 

představuje velkou neznámou. Spojení event marketingu s luxusními módními 

značkami bylo už jen logickým vyústěním mých zájmů. O módu se zajímám již od 

dětství a její propojení s celosvětově známými luxusními značkami působícími na 

českém trhu mi umožní hlouběji nahlédnout do oblasti, ve které se účinek event 

marketingových aktivit díky jedinečné atmosféře luxusu ještě umocňuje.

Cílem mé práce je v první řadě charakterizovat podstatu event marketingu. 

Vzhledem k tomu, že tento komunikační nástroj dosud není v českém prostředí nijak 

hojně využíván a věnuje se mu jen nepatrné množství česky psané odborné literatury, 

považuji za nezbytné nastínit, v čem spočívá jeho základní princip a jakým způsobem se 

v dnešní době může prosadit. Mým sekundárním záměrem je přiblížit, jak se zážitkový

marketing2 uplatňuje v rámci luxusních módních značek zastoupených na českém trhu. 

V průběhu své práce bych čtenářům na základě deskripce ráda představila konkrétní 

event marketingové události, jimiž vybrané značky na území České republiky se svými 

zákazníky komunikují. Na závěr práce mám poté v úmyslu za využití komparativní 

analýzy zjistit, jakým způsobem vybrané luxusní módní značky prostřednictvím event 

marketingových událostí prosazují své zájmy, jakých strategií při tom využívají a co 

organizací jednotlivých eventů sledují.

Na základě množství a kvality získaných materiálů jsem se do své práce 

rozhodla zahrnout event marketingové strategie tří luxusních módních značek 

zastoupených na českém trhu – Dolce&Gabbana, Hermès a Louis Vuitton. Přestože 

značka Dolce&Gabbana původně vůbec nefigurovala v seznamu značek, jimiž jsem se

                                               
1 Lidé jsou stále více orientováni na kvalitní životní styl, neustále zvyšují své nároky a v neposlední řadě 

kladou stále větší důraz na smysluplné využívání svého volného času (Šindler, 2003, s. 17).

2 Tímto termínem je event marketing také někdy označován (Karlíček, Král, 2011, s. 137).
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v této práci chtěla zabývat, situace, které jsem byla v průběhu získávání materiálů 

vystavena, mě přiměla k tomu, abych právě touto značkou původně zamýšlený repertoár 

značek částečně nahradila. Vzhledem k nedostatku a obtížnému získávání informací 

jsem se rovněž rozhodla do práce, jejíž rozsah je omezen roky 2010–2012, zařadit jednu 

event marketingovou událost, která se uskutečnila v roce 2009.

Při zpracovávání tématu budu vycházet zejména z veřejně dostupných zdrojů, 

tedy z odborných publikací věnujících se event marketingu a s ním souvisejícími obory 

a z publikací, jež se zabývají módou a luxusními módními značkami.3 Využiji rovněž 

informace, které se mi prostřednictvím polostrukturovaných expertních rozhovorů4

podařilo získat přímo od PR manažerek výše uvedených luxusních módních značek. 

Vzhledem k tomu, že téma vymezené pro účely této práce představuje poměrně širokou 

oblast, budu se zabývat pouze eventy zaměřenými na externí cílové skupiny, tedy 

zákazníky (jak stávající, tak potenciální), média a názorové vůdce5.

                                               
3 Na základě skutečnosti, že značná část publikací věnujících se jak event marketingu, tak módnímu 

marketingu, která bude v této práci využita, není dostupná v českém jazyce, jsou veškeré citace 

cizojazyčné literatury vlastním překladem autorky.

4 Vzhledem ke specifickým podmínkám získávání informací rozhovory nebyly nahrávány.

5 Názorovými vůdci jsou zde myšleny zejména známé osobnosti (celebrity), jež v českém prostřední často 

ovlivňují veřejné mínění.
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1. Event marketing

Výraz event marketing6 a veškeré s ním související aktivity nabývají v době 

jedenadvacátého století na stále větším významu. Do dnešní podoby se zformovaly

koncem minulého století, a to zejména jako odpověď na měnící se potřeby konzumní 

společnosti, kdy už spotřebitelé od produktů neočekávali jen uspokojení materiálních 

potřeb, ale rovněž potřeb citových (Szarková, 2005, s. 115). Zatímco dříve byly event 

marketingové události organizovány jen v nepatrném množství, v současné době je 

tento specifický způsob komunikace dynamicky rozvíjen a považován za neoddělitelnou 

součást marketingové komunikace každé společnosti. S postupem času tak „byl event 

marketing přetvořen z organizační myšlenky na profesionální disciplínu, na níž závisí 

veškerá existence každé společnosti“ (Hoyle, 2002, s. 11).

1.1 Nástin historie a vývoje event marketingu

Ačkoliv se event marketing plně rozvinul a profesionalizoval až v devadesátých 

letech dvacátého století (Hesková, Štarchoň, 2009, s. 41), kořeny této specifické formy 

komunikace sahají poměrně hluboko do historie. Pořádání nejrůznějších eventů je 

patrné zejména z doby starověku, v níž kupříkladu „císař Nero dokázal gladiátorskými 

zápasy přitáhnout pozornost masy lidí a zprostředkovat jim drsné, ale neopakovatelné 

zážitky“ (Šindler, 2003, s. 20). Chris Preston (2012) zachází ještě dál a poukazuje na to, 

že události, jež souvisely například s koloběhem života, byly pořádány již 2300 let před 

naším letopočtem, a to v době, kdy Angličané dokončovali Stonehenge. Historie celého 

světa je tak podle něj v podstatě historií nejrůznějších událostí, které byly od dob 

starověku organizovány především za účelem bavit, rozptylovat, poskytovat kulturní 

identitu a vyjadřovat vztah nejen jednoho k druhému, ale také k okolnímu světu.

Od doby starověku již uplynulo několik desítek staletí, avšak jedno zůstává stále 

stejné – jednotlivé události jsou dnes stejně jako dříve organizovány především za 

účelem komunikace (Masterman, Wood, 2005, s. 16). Jinými slovy, komunikování 

prostřednictvím událostí ve společnosti funguje odjakživa. Avšak podobně jako ostatní 

způsoby komunikace se i tato oblast neustále vyvíjí a přizpůsobuje preferencím dané

společnosti, což v praxi znamená, že to, co v rámci event marketingu slavilo úspěch 

                                               
6 Anglicismus, který je podrobněji definován v kapitole 1.2.1.
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před deseti dvaceti lety, dnes bude mít pravděpodobně velký problém zapůsobit a ve 

společnosti se uchytit. Tuto skutečnost potvrzují Jurášková a Horňák (2012, s. 69), kteří 

uvádějí, že event marketing nepředstavuje něco zcela nového, ale v souvislosti s ním jde 

v mnoha případech jen o přizpůsobování známých skutečností aktuálním podmínkám.

Jako konkrétní příklad event marketingových událostí podléhajících vývoji

a požadavkům společnosti lze v souvislosti se sférou luxusního módního průmyslu 

uvést eventy známé jako módní přehlídky7. Jana Máchalová v knize Budiž móda

(2012, s. 15) uvádí, že k předvádění garderob docházelo již na přelomu 19. a 20. století, 

a to prostřednictvím společenských událostí, mezi něž se nejčastěji řadily plesy, dostihy 

či divadelní představení. S postupem času se předvádění oděvů stalo samostatně 

pořádanou událostí, a třebaže bylo zpočátku organizováno pouze pro několik vybraných 

zákazníků a konalo se velice ojediněle (Bosáková, 2010, s. 14), vydobylo si v životě 

společnosti natolik pevné místo, že se stávalo přístupnějším pro stále širší okruh 

veřejnosti. Toto „zpřístupňování“ módních přehlídek vyvrcholilo s nástupem nových 

technologií. Díky nim mohl kupříkladu Alexander McQueen jako jeden z prvních

módních návrhářů představit svou jarní kolekci pro rok 2010 prostřednictvím přímého 

internetového přenosu, který mohly sledovat miliony diváků (Máchalová, 2012, s. 154).

1.2 Vymezení pojmu event marketing

Existuje celá řada teorií snažících se co možná nejpřesněji vystihnout základní 

podstatu pojmu event marketing. Velký slovník marketingových komunikací event 

marketing definuje jako „marketingově-komunikační nástroj, který slouží k vytváření 

zážitků pomocí organizování různých forem událostí, střetnutí, resp. akcí“ (Jurášková, 

Horňák a kol., 2012, s. 68). Hesková a Štarchoň (2009, s. 41) tuto formulaci doplňují

o prvek smyslového vnímání a uvádějí, že se jedná o „komunikované sdělení spojené

s formou zvláštního představení, prožitkem, který je vnímán více smysly najednou“. 

Podle autorek Přikrylové a Jahodové (2010, s. 117) je pod tímto pojmem chápáno 

„zinscenování zážitků včetně jejich plánování a organizace v rámci firemní 

komunikace“.

                                               
7 Módní přehlídky jsou považovány za klíčový způsob vizuálního předvádění produktů módních značek 

po celém světě (Moore, 2012, s. 57).
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Leonard H. Hoyle (2002, s. 2–3) hovoří o „třech E event marketingu,“ jež tvoří 

pomyslný základ této specifické formy komunikace. Konkrétně jde o Entertainment, 

tedy zábavu, Excitement neboli vzrušení, a Enterprise, jež v tomto slova smyslu 

nepředstavuje podnik, ale jakousi odvahu riskovat a realizovat věci dosud 

neuskutečněné. Hoyle tímto způsobem poukazuje na skutečnost, že při realizaci event 

marketingové události by měl být největší důraz kladen na schopnost poskytnout 

spotřebitelům možnost prožít něco jedinečného, neopakovatelného a jinde stěží 

objevitelného, vyvolat u nich vzrušující pocity a silné emoce, a při tom všem ještě 

prokázat odhodlanost pustit se do oblastí, jež jsou pro mnohé stále velkou neznámou.

Za základní pilíře event marketingu tedy lze považovat zejména emoce, příběhy

a zážitky. Právě „zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty“ 

(Hesková, Štarchoň, 2009, s. 41), jež jsou pro event marketing klíčové především z toho 

důvodu, že se na jejich základě vytvářené emociogenní zážitky8 lidem vybavují lépe 

než neosobní fakta, neboť souvisejí se subjektivně významnými životními příběhy

(Nakonečný, 2000, s. 78–79). Možnost značku či konkrétní produkt osobně, aktivně

a nadto emočně prožít tak v myslích spotřebitelů zanechává velmi intenzivní asociace, 

čímž se mimo jiné značně posiluje jejich loajalita. Tento fakt potvrzují Karlíček a Král

(2011, s. 137), kteří na základě studie uveřejněné v Journal of Advertising Research

konstatují, že aktivní participace účastníků na konkrétní event marketingové akci v nich 

vzbuzuje především pozitivní emoce, které se pak kladně odrážejí jak ve vnímání celého 

eventu, tak v následném hodnocení značky.

Z výše uvedeného vymezení je patrné, že primárním cílem využívání této formy 

komunikace je vytvoření takové události, jež ve spotřebitelích vyvolá natolik silné 

pocity, že si díky nim značku, které byla event marketingová akce věnována, jednoduše 

zapamatují a vytvoří si k ní svůj subjektivní postoj. Neméně důležitým záměrem je 

rovněž vzbudit ve spotřebitelích dojem, že to, čeho se účastní, bylo vytvořeno výhradně 

pro ně samotné. Podstatným faktem přitom vždy zůstává, že většina událostí probíhá

v reálném čase, a umožňuje tak přímý kontakt mezi subjektem a cílovou skupinou 

(Svoboda, 2009, s. 139–149). Podle Vysekalové a Mikeše (2010, s. 145) mohou akce 

založené na principu event marketingu právě díky přímému osobnímu (tzv. face-to-

face) setkání se zákazníky značně zvýšit efektivitu celé kampaně.

                                               
8 Zážitky, jež jsou pro daného jedince významné buď přímo nebo jsou s něčím význačným asociovány.
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Emocionální zážitky, i když ne tak intenzivní jako v případě samotné event 

marketingové události, jsou v souvislosti s módou ve spotřebitelích vyvolávány již při 

samotném vstupu do butiku, který je vždy koncipován tak, aby okamžitě po příchodu 

zákazníka upoutal jeho pozornost, podpořil jeho povědomí o značce a konečně v něm 

vzbudil touhu po koupi.9 Lea-Greenwood (2013, s. 32) k této problematice uvádí, že 

značky jako Prada nebo Louis Vuitton v rámci působení na city zákazníků využívají 

prostorů svých butiků spíše jako uměleckých instalací než jako prostředí, v nichž se 

uskutečňuje prodej. Tato forma komunikace je mnoha autory označována termínem 

visual merchandising (Jackson, Shaw, 2009, s. 160, Posner, 2011, s. 160).

Problematika visual merchandisingu se však nevztahuje jen na luxusní módní 

značky. S prodejnami, jejichž vzhled a celková atmosféra nabízejí zákazníkům nevšední 

zážitky, se lze setkat také na úrovni masově oblíbených módních značek. Příkladem je 

na českém trhu zastoupená Zara, která v rámci své marketingové strategie nevyužívá 

téměř žádných nástrojů marketingové komunikace, a veškerá její prezentace je tak 

postavena výhradně na (jak vnějším, tak vnitřním) vzhledu prodejen,10 či ve světě 

populární značka Abercrombie&Fitch.

1.2.1 Eventy

Pomyslným jádrem event marketingu je event, slovo anglického původu, jehož 

překlad a následná interpretace představují poměrně obtížnou problematiku. Anglicko-

český výkladový slovník event interpretuje jako něco neobvyklého či významného, co se 

děje za určité situace (Abdallaová a kol., 1998, s. 327–328). Goldblatt (2010, s. 6) zase 

poukazuje na skutečnost, že je pojem event odvozen z latinského „e-venire“, což 

v překladu znamená výsledek, a proto je podle něj každý event jakýmsi výsledkem, na 

němž se podílel celý tým vedený „event leaderem“11. V české či slovenské odborné 

                                               
9 Těchto cílů značky dosahují zejména díky atmosféře, v níž se zákazníci pohybují. Prostředí jednotlivých 

butiků působí na základní lidské smysly jako je zrak – barvy, uspořádání oděvů, celkový design prodejny, 

hmat – strategické umísťování oděvů do míst, která vybízejí zákazníky, aby se zboží dotkli, sluch –

hudba, čich – specifické vůně (Lea-Greenwood, 2013, s. 102–104).

10 KASL KOLLMANNOVÁ, Denisa. Fashion marketing & branding. Prezentováno na odborném 

semináři FSV UK. Budova Hollar, 12. března 2013, 18:30. Dostupné z www: 

http://www.slideshare.net/denisakasl/fashion-marketing-17144463.
11 Event leaderem má Joe Goldblatt na mysli osobu, která je vždy v čele nějaké velké „lodi“ – projektu 

(Goldblatt, 2010, s. 6).
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literatuře, která se problematikou event marketingu zabývá, je pak pojem event 

nejčastěji vykládán jako událost, akce či zážitek (Hesková, Štarchoň, 2009, Vysekalová, 

Mikeš, 2010, Karlíček a kol., 2013).

Konkrétnější vymezení eventu předkládá například Peter Šesták (in Horňák, 

2007, s. 245), když v jedné kapitole knihy Marketingová komunikácia uvádí, že 

„eventem se rozumí organizovaná událost, obvykle společenského, zábavného 

charakteru“, a přitom dodává, že pořádáním eventů se nejčastěji sleduje „přímé oslovení 

recipienta, navození atmosféry dobrých vztahů či práce na image firmy, případně jejích 

produktů“. Robert L. Heath (2005, s. 301) eventy definuje jako akce, které 

společnostem pomáhají stát se dobře rozpoznatelnými a současně navazovat a udržovat 

vztahy s jejich klíčovými klienty, a to prostřednictvím přímé komunikace. Goldblatt 

(2010, s. 6) v souvislosti s touto problematikou hovoří o tzv. special events12, mezi něž 

lze řadit například slavnostní předávání cen, uvádění nových produktů na trh, otevírání 

nových prodejen, benefiční koncerty, oslavy či výročí (Heath, 2005, s. 301). Podle 

Freye (2011, s. 85) je realizace special events vhodná zejména pro budování loajality 

zákazníků nebo vyvolání PR efektu vybrané značky.

Jako příklady eventů spadajících do oblasti módního průmyslu Lea-Greenwood 

(2013, s. 67) uvádí módní přehlídky, pop-up stores13, eventy organizované u příležitosti 

otevření nového butiku, uvedení nového produktu na trh, komunikace s novináři či 

charitativní eventy. Každý event týkající se módy by přitom podle ní měl být zčásti 

informativní a zčásti zábavný.

Ačkoliv spolu pojmy event a event marketing neodmyslitelně souvisí, jejich 

vzájemný vztah je v mnoha případech vnímán odlišně, a proto je třeba je významově 

odlišovat. Řada marketingových odborníků a autorů odborných publikací „event chápou 

jako komunikační nástroj a event marketing jako formu dlouhodobé formy komunikace 

využívající v určitém čase celé řady eventů“ (Šindler, 2003, s. 22). Podobný názor sdílí 

Jurášková a Horňák (2012, s. 67), podle nichž event marketing představuje komplexní 

                                               
12 Unikátní okamžiky, jež jsou oslavovány prostřednictvím nejrůznějších obřadů a rituálů, aby uspokojily 

specifické potřeby každého jednotlivce.
13 Jako pop-up stores se označují obchody, které jsou pronajímány na neobvyklých místech na velice 

krátkou dobu. Zřízení takovéhoto typu obchodu je velice výhodné zejména z toho důvodu, že tímto 

způsobem mohou jednotlivé značky testovat umístění nebo nový design obchodu, aniž by nějakým 

způsobem poškodily své stávající obchody. Otevření pop-up obchodu na ne příliš obvyklém místě navíc 

značce zajistí zájem ze strany médií (Lea-Greenwood, 2013, s. 28).
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nástroj marketingové komunikace, jehož úkolem je příprava, plánování, realizace

a následná kontrola jednotlivých eventů.

Pečlivě zorganizované a kvalitně provedené eventy mohou ve spotřebitelích 

zanechat nezapomenutelné vzpomínky a zkušenosti a tím stimulovat word-of-mouth

neboli šeptandu. V dnešní době, kdy lidé sdílí obsahy nejrůznějšího charakteru zejména 

prostřednictvím internetových sociálních sítí, se takto komunikované sdělení může 

rozrůst do nebývalých rozměrů.14 Paul Smith (2000, s. 449) v souvislosti se šeptandou 

zmiňuje, že zpráva, která na základě prožité události a z ní plynoucí zkušenosti vzniká, 

je při komunikaci mezi lidmi v podstatě tím nejvýkonnějším nástrojem, jemuž se žádná 

reklama nevyrovná. Jackson a Shaw (2009, s. 160) však současně upozorňují, že kromě 

obrovské síly je pro tento komunikační nástroj specifická i absolutní neovladatelnost.

1.3 Integrace event marketingu do marketingové komunikace

Event marketing je vedle dalších nástrojů komunikačního mixu neoddělitelnou 

součástí marketingové komunikace, která se v rámci 4P15 marketingového mixu řadí do 

sekce „Promotion“ někdy označované také jako „Podpora“ či přímo „Marketingová 

komunikace“ (Pelsmacker a kol., 2000, s. 24). V rámci méně užívaného dělení nástrojů 

marketingového mixu do 4C16, tedy čtyř faktorů pomyslně stojících nikoliv na straně 

podniku ale na straně zákazníka, event marketing patří pod složku „Communication“ 

(Kotler a kol., 2007, s. 71).

Podle Kotlera (2007, s. 809) by veškeré komunikační snahy společnosti měly 

dohromady tvořit konzistentní a koordinovaný komunikační program. Z tohoto tvrzení 

vyplývá, že pro nanejvýš účinnou komunikaci společnosti musí být event marketing 

doplněn o další příhodné nástroje komunikačního mixu. Vedle event marketingu, jehož 

klíčovým předmětem je organizování akcí a událostí (Hesková, Štarchoň, 2009, s. 105), 

je tedy vhodné do komunikačních aktivit zapojit kupříkladu klasickou reklamu či direct 

marketing, a vytvořit tak nadmíru soudržný celek, jenž bude efektivně působit na 

konečné spotřebitele. Jinými slovy, aby byl event marketing jako součást 

komunikačních aktivit společnosti maximálně efektivní, „nemůže existovat „sám

                                               
14 Informace o eventu a s ním souvisejících skutečnostech se tak vedle přátel, příbuzných nebo kolegů 

může dostat k neznámým lidem po celém světě.
15 Product, Price, Place, Promotion.

16 Customer needs and wants, Cost to the customer, Convenience, Communication.
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o sobě“, ale musí být integrován do celkové komunikační strategie firmy“ (Vysekalová, 

Mikeš, 2010, s. 145). 

Vzhledem k častému propojování jednotlivých nástrojů komunikačního mixu

a jejich velmi úzké spolupráci, je však integrace event marketingu mnoha odborníky 

chápána odlišně. Na základě údajů uváděných v odborné literatuře lze dokonce 

usuzovat, že pro velkou většinu z nich je obtížné event marketingové aktivity od 

ostatních komunikačních nástrojů oddělit a najít mezi nimi jasnou hranici (Horňák

a kol., 2007, s. 248). Objevují se zejména pochybnosti, zda event marketing stojí 

v komunikačním mixu samostatně, nebo je součástí public relations či sponzorství. 

Kapitola s názvem Event je obsažena v knize Encyclopedia of Public Relations,

a proto lze konstatovat, že mezi eventy a public relations (dále jen PR) existuje poměrně 

úzká spojitost. Tento fakt potvrzuje Robert L. Heath (2005, s. 301–302) hned v úvodu 

celé kapitoly, neboť uvádí, že plánování a řízení eventů poskytuje jak ziskovým, tak

i neziskovým organizacím cenný prostředek, díky němuž jsou schopny zapojit se do 

specifických PR aktivit. Následně pak dodává, že každý event by měl být součástí PR 

plánu a veškerá jeho realizace by se měla řídit tradičními PR technikami výzkumu, 

plánování, tvorby rozpočtu, implementace a hodnocení. Mimoto by podle něj měl být 

každý event efektivně propagován, aby generoval zájem jak médií, tak i veřejnosti.

Stejným způsobem, tedy jako součást PR, chápou eventy autoři zabývající se 

módním marketingem17 (Jackson, Shaw, 2009, Lea-Greenwood, 2013, Moore, 2012, 

Posner, 2011). Moore (2012, s. 70) poukazuje na skutečnost, že PR je v módním 

průmyslu primárně zaměřeno nejen na získání zájmu ze strany médií, avšak zahrnuje 

rovněž aktivity jako přímé oslovování spotřebitelů, organizování módních přehlídek či

tiskových konferencí, jež jsou považovány za neoddělitelnou součást event marketingu. 

Event marketing někdy bývá zaměňován za sponzoring. Autorem, jenž event 

marketing řadí tímto směrem, je kupříkladu Philip Kotler, který eventy, respektive 

„události a zážitky“, chápe jako sponzorské aktivity, jejichž prostřednictvím společnosti 

prohlubují své vztahy s cílovými skupinami spotřebitelů, a to zejména spojením jejich 

značky s významnými událostmi (Kotler, Keller, 2007, s. 630–632). 

Úzkou vazbu mezi event marketingem a sponzoringem spatřuje také Karlíček

(2013, s. 199, 203). Ten ovšem poukazuje na fakt, že ačkoliv mají tyto dva komunikační 

nástroje řadu společných charakteristik, je mezi nimi jeden podstatný rozdíl. Zatímco 

                                               
17 Z angl. fashion marketing.
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event marketing „spočívá v organizování akcí pro stávající nebo potenciální zákazníky“,

v případě sponzoringu se sponzor pouze spojuje s akcí, kterou vytvořila třetí strana. 

„Eventy & sponzoring“ Karlíček staví vedle reklamy, direct marketingu, podpory 

prodeje, public relations a osobního prodeje jako samostatný nástroj komunikačního 

mixu. Konkrétním příkladem sponzoringu uplatňovaného v oblasti módy může být 

luxusní značka Alfred Dunhill, která je specifická tím, že sponzoruje exkluzivní 

sportovní události, a to zejména eventy týkající se golfu (Hines, Bruce, 2007, s. 145).

Někteří odborníci na rozdíl od výše uvedených pohledů zastávají názor, že event 

marketing nelze jednoznačně zařadit ani do jedné z kategorií marketingového 

komunikačního mixu, a je tedy nutné ho vnímat jako samostatně stojící komunikační 

nástroj. Do této skupiny se řadí Petr Šindler (2003, s. 26), jenž zastává názor, že event 

marketing je možné považovat za „zastřešující způsob komunikace, který podle 

aktuálního nasazení využívá v určité intenzitě ostatních nástrojů komunikačního mixu 

firmy“. Tento postoj Šindler zastává zejména proto, že event marketing je podle něj

v praxi využíván při rozmanitých příležitostech, a právě z toho důvodu je jeho zařazení 

do konkrétní kategorie komunikačního mixu nevhodné.

V případě zastávání tohoto přesvědčení řada marketingových odborníků hovoří

o tzv. integrovaném event marketingu, tedy o sjednocujícím nástroji, který vzniká 

integrováním eventů do komunikačního mixu společnosti. Podle Šindlera (2003,

s. 23) tento specifický komunikační nástroj využívá více prvků komunikačního mixu 

dohromady, a to zejména k zinscenování hlubších zážitků. Od spojení event marketingu 

s ostatními nástroji komunikačního mixu lze ve výsledku očekávat nejen maximalizaci 

účinku celé komunikační strategie, ale rovněž snížení celkových vstupních nákladů 

(Hesková, Štarchoň, 2009, s. 41).
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2. Event marketing luxusních módních značek

Trh s luxusním zbožím je velice specifický, a proto se event marketingové 

strategie18 luxusních módních značek od strategií značek masové spotřeby značně liší.19

Dalo by se říci, že nahlédnutí na většinu rozdílných znaků vyskytujících se v této 

specifické oblasti v podstatě vyžaduje znalost luxusního sektoru jako takového.

2.1 Specifika luxusního sektoru

2.1.1 Luxus a luxusní značka

Charakteristika luxusu je vzhledem k jeho abstraktní povaze poměrně složitou 

záležitostí. Pojem luxusu vnímá každý jedinec zcela odlišně, a proto jeho podstatu, jež 

by byla vnímána všemi členy společnosti stejně, nelze jednoznačně vymezit. K této 

teorii se přiklání kupříkladu Gilles Lipovetsky (2005, s. 16), když říká, že „luxus 

představuje sen, to, co zkrášluje život a dokonalost vytvořenou lidským duchem“.

Konkrétnější způsob interpretace pojmu luxus překládá Jean-Noel Kapferer

(2009, s. 5), podle něhož je luxus specifickou kulturou, kterou musí člověk nejprve 

pochopit, aby byl následně schopný s ním spontánně a intuitivně zacházet. Stejně jako 

oblast kultury se však i způsob pojímání luxusu neustále vyvíjí, a tak zatímco dříve měl 

luxus v myslích většiny spotřebitelů punc nedostupnosti, v současné době je luxusní 

zboží dosažitelné pro stále širší skupinu spotřebitelů a takřka každý si na něj činí svůj 

nárok (Lipovetsky, 2005, s. 9–12). Pomyslný zlom ve vnímání luxusu lze spatřovat

v nástupu demokracie, kdy vznikl tzv. demokratický luxus, který si dnes může dovolit 

prakticky každý. S demokratizací společnosti, která vedla ke zpřístupnění sféry luxusu 

širším vrstvám společnosti, druhotně souvisel také nárůst kupní síly (finančních 

prostředků a volného času) a globalizace (Kapferer, 2009, s. 11–19).

                                               
18 Event marketingové strategie jsou nejčastěji definovány šesti základními kategoriemi – objekt, sdělení, 

cílová skupina, intenzita, typologie, inscenace (Bruhn in Šindler, 2003, s. 54–55).

19 Jean-Noel Kapferer již v jedné z úvodních kapitol knihy The Luxury strategy (2005) upozorňuje na 

skutečnost, že tradiční marketing nelze jednoduše aplikovat na oblast luxusu, neboť luxusní zboží je na 

rozdíl od zboží masové spotřeby postaveno na úplně jiných základech (mezi nejvýraznější lze zařadit 

základy antropologické, sociologické a historické).
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Danielle Alléres (in Chevalier, Mazzalovo, 2008, s. 8–9) v souvislosti s touto 

problematikou hovoří o kategorii tzv. dostupného luxusu (accessible luxury), která 

v současné době tvoří cirka 98% trhu s luxusním zbožím. Tato úroveň luxusu zahrnuje 

produkty, které se vyrábějí ve velkém množství a lze sem zařadit například boty značky 

Salvatore Ferragamo, Dior ready-to-wear kolekce či parfémy.

I přesto, že byl luxus v průběhu historie vnímán odlišně, jedno se v souvislosti

s ním dodnes nezměnilo. „DNA luxusu je možné specifikovat jako symbolickou touhu 

patřit do pomyslně vyšší třídy, kterou si každý určí podle svých vlastních snů, protože 

cokoliv, co může být ukazatelem společenského postavení se může stát luxusem“ 

(Kapferer, 2009, s. 19). Z této skutečnosti lze usuzovat, že právě na základě sociální 

stratifikace, na niž má luxus ve společnosti značný vliv, dochází mezi spotřebiteli 

k odlišnému vnímání toho, co pojem luxus znamená.

Bernard Dubois (2001, s. 8–17), který společně se svými kolegy provedl analýzu 

vnímání luxusu ze strany spotřebitelů, poukazuje na šest aspektů, v nichž konzumenti 

spatřují podstatu luxusu. Řadí mezi ně: 

 výjimečnou kvalitu,

 velmi vysokou cenu,

 nedostupnost a jedinečnost,

 estetiku a smyslnost,

 rodové dědictví a historii,

 nadbytečnost.

Kapferer (2009, s. 114-115) s odkazem na Duboise ve své knize rozšířil úhel 

pohledu souvisejícího s vnímáním luxusu na spotřebitele tří konkrétních zemí

– Spojené státy americké, Japonsko a Francii. Jak je patrné z grafu na obrázku 1, ze 

studie, která porovnávala, co konkrétně pojem luxus evokuje ve spotřebitelích výše 

uvedených zemí, vyplynulo, že ačkoliv je na luxus nahlíženo relativně totožně, existují 

v některých oblastech vnímání tohoto pojmu značné rozdíly.

Zatímco spotřebitelé všech tří zemí si s pojmem luxus víceméně shodně spojují 

vlastnosti jako extrémně vysoká cena, výjimečná kvalita či požitek, pro Japonce je 

v otázce luxusu na rozdíl od spotřebitelů ostatních zemí naprosto klíčová proslulost. 

Aby byla značka luxusní, musí mít podle nich svou prestiž, což znamená, že má svůj 

rodokmen, historii a dědictví. Japonci na rozdíl od spotřebitelů zbylých dvou zemí často 
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kladou důraz také na složku umění. Naopak výjimečnost a možnost odlišit se, jež jsou 

důležité pro Američany a Francouze, pro Japonce nehrají příliš významnou roli.

Jaké asociace pojem luxus vyvolává v myslích českých spotřebitelů, ukazuje 

studie Češi a luxusní značky20. Podle ní je luxus v České republice prozatím vnímán 

velmi omezeně, tedy pouze jako prostředek demonstrace společenského postavení,

a nikoliv jako způsob zpřístupnění nevšedních zážitků a uspokojení vnitřních smyslů, 

jak je tomu běžně u spotřebitelů v zahraničí.21 Tuto skutečnost potvrzuje graf na 

obrázku 2, podle něhož Češi luxus nejčastěji spojují se slovy dokonalost, bohatství či 

reprezentace. Tradice, tedy historie značky a její rodové dědictví, jež hraje v souvislosti 

s luxusním zbožím významnou roli pro spotřebitele v zahraničních zemích, má význam 

jen pro 3% českých spotřebitelů.22

                                               
20 Tuto studii vydal Ondřej Obluk, výkonný ředitel komunikační skupiny Mather, v červnu roku 2010. Do 

průzkumu se zapojilo na 307 manažerů odpovědných za komunikační aktivity významných společností 

působících na českém trhu.

21 Na tento fakt má podle studie vliv zejména minulý režim, v němž se lidé měli tendenci před ostatními 

předvádět, chlubit a získávat jejich obdiv.

22 OBLUK, Ondřej. Češi a luxusní značky. Mather.cz [online]. 2010 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z www:

http://www.mather.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf.

Obrázek 1: Co evokuje luxus u spotřebitelů z Francie, Japonska a USA, zdroj: 
KAPFERER, Jean-Noel, BASTIEN, Vincent. The luxury strategy: break the rules of 
marketing to build luxury brands. 1. vyd. London: Kogan Page, 2009. s. 115.
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S luxusem spojená značka podle Jacksona a Shawa (2009, s. 339) navrhuje, 

vyrábí a distribuuje luxusní zboží. Mezi její hlavní charakteristiky tato dvojice řadí 

exkluzivitu, celosvětové uznání, řemeslné dědictví, skvělý servis, prémiové ceny

a reputaci spojenou s jejich kvalitou. Chevalier a Mazzalovo (2008, s. 9–10) k těmto 

aspektům řadí ještě umělecký rozměr, který podle nich produkty luxusních značek od 

jakéhokoliv jiného zboží odlišuje nejjasněji.

S uměním vždy velmi úzce souvisela rovněž móda23, což se v průběhu dějin 

promítalo v navrhování a tvorbě modelů, jež byly inspirovány nejrozmanitějšími 

uměleckými směry (Máchalová, 2012). Jana Máchalová tuto skutečnost přímo dokládá

v rozhovoru pro časopis Elle (2013, s. 138), když říká: „Móda a umění, to jsou spojité 

nádoby. Jedno bez druhého nemůžete hlouběji pochopit“. 

Typickým příkladem propojování módy, luxusu a umění je značka Louis 

Vuitton, jejíž kreativní ředitel Marc Jacobs už po dlouhá léta spolupracuje

s nejrůznějšími světovými umělci, aby vytvořil výjimečné kolekce, a generoval tak 

společnosti značný zisk.24 Propojováním luxusní módy s uměním je charakteristická 

rovněž značka Hermès. V případě Hermèsu však na rozdíl od Louis Vuittona, který 

svou tvorbu propojuje především se současným výtvarným uměním, dochází k inspiraci 

                                               
23 Za místo původu luxusní módy je odjakživa považována Francie, respektive Paříž.

24 V roce 2002 vyzval Jacobs ke spolupráci japonského malíře Takashiho Murakamiho. Na kolekci pro 

jaro/léto 2008 zase spolupracoval s americkým malířem a fotografem Richardem Princem.

Obrázek 2: Znaky, které nejlépe vystihují luxusní zboží, zdroj: Mather.cz. Která tři slova pro vás 
charakterizují luxusní zboží? Dostupné z www:
http://www.mather.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf.
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uměním minulosti25 (Máchalová, 2012, s. 153–154). Umělecké zaměření obou značek je 

možné sledovat nejen u samotných produktů, ale také v rámci eventů, které organizují. 

2.1.2 Marketingový mix luxusních značek

Všechny složky marketingového mixu mají v případě luxusních značek 

jednoznačné vymezení. Bližší specifikaci dvou ze čtyř „P“ marketingového mixu 

uvádějí ve své knize autoři Hines a Bruce (2007, s. 142). Konkrétně zmiňují části 

„Product“ a „Promotion“. Luxusní výrobek podle nich musí odrážet kvalitu svého 

zpracování, materiály, z nichž je vyroben, a měl by být rovněž smyslný na dotek. 

Komunikace luxusních značek je pak založena především na reklamách v lifestylových 

časopisech, sponzorství nejrůznějších událostí, virálním marketingu a v neposlední řadě 

rovněž na umísťování produktů do míst, které svou výjimečností dokáží spotřebitele 

vtáhnout hlouběji do celkové atmosféry luxusu.

Rohit Arora, ředitel strategického plánování ve společnosti Bates Pan Gulf, ve 

své studii dokonce poukazuje na „8P“ marketingového mixu, jež tvoří pomyslné pilíře 

marketingu luxusních značek. Všechny části mixu jsou přitom pevně propojeny

a dohromady tvoří konzistentní celek, na němž stojí podstata každé luxusní značky. 

Představení neboli Performance značky by podle Arory mělo zákazníkům přinášet 

neobvyklé zážitky, a to jak z hlediska funkčních a užitkových hodnot,26 tak ve smyslu 

hodnoty emocionální. Důležitou součástí značky je na základě Arorova tvrzení rovněž 

její rodokmen27, tedy Pedigree. Každá luxusní značka v sobě snoubí svou historii, 

zakladatele a příběh, který od svého založení prožívá, a právě tyto atributy dodávají 

luxusní značce na vzácnosti, jež je Arorou označována jako Paucity. Mezi další 

významné prvky, které činí luxusní značky natolik odlišné od značek ostatních, Arora 

řadí jednak osobnost značky nazývanou Persona, kterou nejlépe ztělesňují reklamní 

                                               
25 Tento fakt dokládají například šátky, na něž byly tištěny obrazy abstraktního malíře Josefa Alberse.
26 Tyto hodnoty jsou zabezpečovány vlastnostmi jednotlivých produktů jako je například kvalita 

materiálů, nejnovější technologie, design či se značkou spojené řemeslo.

27 O rodokmenu, někdy rovněž označovanému jako dědictví značky, hovoří celá řada cizojazyčných 

odborných publikací. Jackson a Shaw (2009, s. 91) v souvislosti s touto problematikou uvádí, že dědictví 

luxusních značek často sahá zpět několik desetiletí, u některých značek dokonce až k přelomu 19. a 20. 

století. Jako jeden z mnoha příkladů rodového dědictví lze uvést značku Louis Vuitton, která v dobách 

svého založení vyráběla zejména zavazadla, a na tom je také dodnes postaven základní princip jejího 

vnímání (Tungate, 2005, s. 147-148).
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spoty či vizuály, a jednak veřejně známé osobnosti označované jako Public figures, 

prostřednictvím nichž jednotlivé značky získávají na pozornosti a důvěryhodnosti svých 

zákazníků. V souvislosti s celebritami si Arora všímá zajímavé skutečnosti. Vzhledem 

k tomu, že známé osobnosti jsou dnes čím dál tím více využívány v rámci masově 

zaměřených projektů, pro značnou část luxusních značek spolupráce s nimi ztrácí svůj 

původní význam, a musí být proto využity jiným způsobem. Kromě tradičních reklam 

(především v tisku) tak spolupráce mezi luxusními značkami a celebritami nejčastěji

funguje tak, že osobnosti značky nepřímo propagují v rámci své účasti na červeném 

koberci, významných eventech, ve filmech či televizních pořadech. V neposlední řadě je 

pak pro luxusní značky klíčové prostředí, neboli Placement, v němž je značka společně 

s jejími produkty dostupná, dále vztahy s veřejností, jinak označované jako Public 

relations, které značce dopomáhají k vybudování žádoucího obrazu v myslích 

spotřebitelů a tvorba cen, Pricing, která se odvíjí od všech výše zmíněných prvků.28

2.1.3 Cílová skupina luxusních značek

Segment luxusu je z marketingového hlediska specifický rovněž okruhem svých 

zákazníků. Je všeobecně známo, že luxusní značky jsou zaměřené na méně početnou 

cílovou skupinu zákazníků, do níž se řadí lidé z ekonomického hlediska spadající do 

horní až vyšší střední třídy. Uche Okonkwo (2007, s. 60) poukazuje na dva hlavní 

segmenty spotřebitelů luxusních značek. Zatímco první typ označený jako „tradiční 

spotřebitelé luxusu“ podle ní oceňuje výhradně zavedené značky s dlouhou tradicí, 

jakými jsou například Hermès či Christian Dior, druhý typ zákazníků nazvaný „noví 

spotřebitelé luxusu“ nepodléhá při svém rozhodování o nákupu pouze názvům 

jednotlivých značek, ale zohledňuje rovněž přidané hodnoty. Jinými slovy, kupuje 

identitu, pocity a zkušenosti, které daný produkt či služba odráží. V souvislosti 

s dnešními spotřebiteli luxusu Okonkwo dodává, že přesně vědí, co chtějí, přejí si být 

neustále uchvacováni, překvapováni a hýčkáni, s čímž souvisí skutečnost, jež se velmi 

často promítá do organizace eventů jednotlivých značek, a to, že tento typ zákazníků 

vyžaduje v první řadě kvalitní, neotřelé a emotivní zážitky.

Skladba spotřebitelů, kteří nakupují produkty luxusních módních značek, se však 

s postupem času neustále mění, a proto je velice obtížné jednoznačně vymezit jejich 

                                               
28 ARORA, Rohit. 8 P's of Luxury Brand Marketing. Brandchannel.com [online]. [cit. 2013-04-13]. 
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charakteristiku. Kotlerovo (2007, s. 147) tvrzení, že „horní třída ve společnosti se stává 

cílovou skupinou pro luxusní nákladné zboží. Střední třída je na své výdaje opatrnější, 

ale většinou si může občas dovolit něco lepšího,“ už v dnešní době není stoprocentně 

pravdivá a zůstává otázkou, zda si do budoucna produkty luxusních značek nebudou 

moci dovolit také spotřebitelé spadající do nižších vrstev společnosti.

2.2 Eventy luxusních módních značek

Na českém trhu jsou eventy luxusních módních značek v rámci marketingového 

komunikačního mixu kombinovány především s public relations, direct marketingem

a podporou prodeje. S komunikačním nástrojem známým jako podpora prodeje eventy 

souvisí zejména v tom smyslu, že jsou často součástí místa prodeje. Eventy tohoto typu 

jsou označovány jako tzv. POS29 eventy a jejich příkladem může být módní přehlídka 

organizovaná přímo v oficiálním butiku značky (Hesková, Štarchoň, 2009, s. 42, 

Karlíček, Král, 2011, s. 137).

V rámci PR je pro módní průmysl typický zejména vzájemně udržovaný vztah

značka-novinář, a to především v tom slova smyslu, že „novináři do svých časopisů 

potřebují zahrnout příběhy a informace o produktech, aby uspokojili nároky svých 

čtenářů, a PR zástupci jednotlivých značek zase potřebují média ke komunikaci se 

svými zákazníky“ (Jackson, Shaw, 2009, s. 187). 

Eventy luxusních módních značek organizované na českém trhu téměř nikdy 

nedoprovází veřejná informační kampaň. Jinými slovy, málokdy dochází k situaci, kdy 

by se cílová skupina o chystaném eventu dozvěděla prostřednictvím reklamy, webových 

stránek či informativního článku v časopise. Vybraní hosté, již jsou na akci zváni, jsou

o ní obvykle informováni prostřednictvím personalizované pozvánky, ať už v tištěné či 

elektronické podobě. S organizací eventů tedy neodmyslitelně souvisí direct marketing, 

jenž je podle Karlíčka (2013, s. 194) specifický zejména tím, že se zaměřuje na velmi 

úzké cílové segmenty, a to konkrétně na nejperspektivnější potenciální zákazníky či 

nejziskovější stávající zákazníky.

Cílové skupiny, jež jsou z hlediska definování event marketingové strategie

velmi důležité (Horňák a kol., 2007, s. 251), se v rámci eventů organizovaných na 

                                                                                                                                         
Dostupné z www: http://www.brandchannel.com/images/papers/533_8ps_of_luxury_branding.pdf.

29 Z angl. point of sales (resp. point of purchase).
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českém trhu nejčastěji řadí do čtyř kategorií – VIP klienti, celebrity, novináři a široká 

veřejnost. Novináři jsou na akce zváni zejména proto, aby došlo k zaznamenání dané 

události v médiích, a následně se tak dostala do povědomí zainteresované veřejnosti. 

Někdy jsou proto připravovány eventy zaměřené výhradně na zástupce jednotlivých 

médií, v jiných případech jsou naopak novináři zváni na speciální event marketingové 

akce primárně určené jiné cílové skupině (Bergová, 2013).

V České republice se ve sledovaném časovém období eventy luxusních módních 

značek často konaly přímo v místě prodeje, tedy v prostorách jednotlivých butiků, jež se 

nacházejí v centru Prahy, konkrétně v Pařížské ulici, popřípadě v jejím blízkém okolí. 

Díky této skutečnosti organizátorům odpadla starost s výběrem místa konání 

jednotlivých eventů, který v souvislosti s event marketingem patří podle Svobody

k nejdůležitějším realizačním činnostem (Svoboda, 2009, s. 147).

Jestliže si eventy představíme jako komunikační nástroj, jehož stěžejním úkolem 

je vyvolat ve spotřebitelích jisté vzrušení, napětí a zaujetí, můžeme v něm spatřit jistou 

analogii k divadelnímu představení. Podle slov Přikrylové a Jahodové (2010,

s. 117–118) organizovaná událost „vyžaduje pečlivou dramaturgii, zajímavý scénář, 

bezchybné provedení a následné vyhodnocení dopadů akce“. 

Vzhledem k tomu, že téměř každá luxusní značka organizuje velice podobné 

eventy ve všech zemích světa, v nichž má své zastoupení, na scénář, dramaturgii

a konečnou podobu celého eventu nejčastěji dohlíží samotné vedení značky. Podle 

informací od Barbory Bergové, majitelky PR agentury BB Media consulting, která na 

českém trhu zastupuje mimo jiných také značku Dolce&Gabbana, dochází v rámci 

značky Dolce&Gabbana k zahájení příprav tři až šest měsíců před samotným konáním 

eventu. Centrála značky30 přitom dohlíží na veškeré aktivity, které jsou v souvislosti

s připravovaným eventem podnikány. Konkrétně se jedná například o výběr personálu, 

modelek, jídelního servisu či občerstvení (Bergová, 2013).

2.2.1 Eventy zaměřené na VIP klienty 

Každá luxusní značka má svou vlastní databázi VIP klientů, kterou kromě 

strategických potřeb využívá při organizaci eventů. Podle slov Barbory Bergové jsou 

klienti v databázi nejčastěji řazeni podle toho, jaké množství finančních prostředků

                                               
30 V oblasti luxusních módních značek je centrála označována termínem headquarters.
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v rámci dané značky vynakládají. K problematice eventů určených VIP klientům 

Bergová dodává, že počet pozvaných se liší podle toho, jaká je podstata dané události

a co je jejím cílem. Zatímco na některé akce je zván široký okruh zákazníků, na jiné 

mají přístup jen ti nejloajálnější. Příkladem eventu, který se zaměřuje jen na malý počet 

klientů, je nedělní snídaně u Tiffanyho. Ta je organizovaná jen pro nepříliš početnou 

skupinu nejváženějších klientů značky Tiffany&Co (Bergová, 2013).

Eventy určené výhradně VIP klientům na českém trhu organizují pouze dvě ze 

tří značek, které byly pro účely této práce vybrány. Konkrétně se jedná o francouzské 

luxusní značky Hermès a Louis Vuitton. Italská luxusní značka Dolce&Gabbana na 

českém trhu realizuje eventy zaměřené na VIP klienty takovým způsobem, že na ně 

mají přístup nejen vážení zákazníci, ale také vybraní novináři, a nejedná se tedy z její 

strany o organizaci akcí vymezených pouze pro jednu konkrétní cílovou skupinu 

(Bergová, Lewis, Rudićová, 2013).

Nejváženější klienti31 značky Hermès32 byli minulý rok pozváni na mezinárodní 

event, jenž je od roku 2010 každoročně organizován módním domem Hermès v Grand 

Palais v Paříži. Celá akce nese název Saut Hermès a její podstatu tvoří třídenní 

šampionát ve skoku s koněm doprovázený velkolepou show (viz obr. 3 a příloha č. 1).33

Konkrétně se jedná o jeden z nejobtížnějších pětihvězdičkových parkurů, jehož se každý 

rok účastní nejlepší jezdci z celého světa, stejně tak jako nadaní jezdci do pětadvaceti 

let, pro něž je v rámci eventu pořádána samostatná soutěž, čímž Hermès veřejně 

prezentuje své aktivity týkající se podpory talentovaných osobností.3435 Saut Hermès 

přitom není výhradně sportovní událostí, ale rovněž událostí společenskou. Společně se 

                                               
31 Zde jsou myšleni klienti, kteří jsou pro značku významní z pohledu českého trhu.

32 Značku Hermès založil v roce 1837 Thierry Hermès, který zprvu vyráběl pouze sedla a postroje pro 

koně a koňmi tažené kočáry. Vzhledem k technickému vývoji doby, kdy do společnosti začal pronikat 

vynález v podobě automobilu, však Emil-Maurice Hermès (syn Thierryho) rozšířil portfolio produktů 

značky o zavazadla, ručně šité kožené zboží, rukavice a hedvábné šátky. Později byly k těmto produktům 

přidány také šperky a hodinky (Tungate, 2005, s. 150).

33 Event spojující Hermès s koňmi a jezdectvím nevznikl náhodně. Koně stály u samotného zrodu značky 

a dodnes jsou s ní v nejrůznějších ohledech spojováni. 

34 The Saut Hermès at the Grand Palais 2013. Sauthermes.com [online]. [cit. 2013-03-21]. Dostupné

z www: http://www.sauthermes.com/101_the-saut-hermes-at-the-grand-palais-2013.html.

35 Saut Hermès at the Grand Palais (April 2-4 2010). Grandpalais.fr [online]. 2012 [cit. 2013-03-21]. 

Dostupné z www: http://www.grandpalais.fr/en/The-building/History/The-events-staged-in-the-Grand-

Palais/French-excellence/p-914-lg1-Saut-Hermes-at-the-Grand-Palais-April-2-4-2010-.htm.
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na něm setkávají VIP hosté, známé osobnosti, jezdci, sedláři či dívky od koní.36 Podle 

slov Ivany Rudićové, manažerky komunikace značky Hermès pro Českou republiku, 

možnost zúčastnit se eventu v Grand Palais v Paříži dostali zejména ti klienti, kteří 

milují koně a sami na nich jezdí (Rudićová, 2013).

V letech 2011–2012 na českém trhu zorganizovala eventy zaměřené výhradně na 

VIP klienty také značka Louis Vuitton. Ta koncem března roku 2011 poskytla 

vybraným zákazníkům možnost zúčastnit se galavečeře uspořádané u příležitosti 

zahájení projektu Artbanka37. Celá událost se uskutečnila v Dvořák Sec Art Gallery

                                               
36 MIŠKOVSKÁ, Veronika. Cheval! Hn.ihned.cz [online]. 25.4.2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z www:

http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&&article[id]=59762250.
37 Artbanka Museum of Young Art (AMoYA) byl ojedinělý neziskový projekt, který se zaměřoval na 

podporu českého i mezinárodního současného umění a mladých umělců. Celý koncept AMoYA spočíval 

v tom, že díla vystavená v Muzeu si mohly pronajmout a ve svých interiérech vystavit podniky veřejné

i privátní sféry, a podpořit tak nejen chod samotné Artbanky, ale rovněž rozvoj mladých talentovaných 

umělců. Muzeum AMoYA bylo 15.1.2013 uzavřeno. 

Obrázek 3: Pětihvězdičkový parkur Hermès v Grand Palais
v Paříži, zdroj: Hn.ihned.cz. Cheval! Dostupné z www: 
http://hn.ihned.cz/c1-59762250-cheval
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a s ohledem na nejvýznamnější klienty značky na ni byli pozváni zejména ti, kteří mají 

rádi umění a aktivně se o něj zajímají (viz obr. 4 a příloha č. 2)38. Podle slov Martiny 

Lewis, PR manažerky značky Louis Vuitton pro Českou republiku, bylo v rámci tohoto 

eventu hlavním záměrem značky nejen podpořit nově vznikající projekt spojený

s uměním, a upevnit tak vazbu mezi značkou Louis Vuitton a uměním jako takovým, ale 

také nabídnout významným klientům značky jedinečný zážitek (Lewis, 2013).

Vedle události zorganizované pouze pro VIP klienty značka Louis Vuitton

v říjnu roku 2012 uspořádala event, kterého se mohli zúčastnit jak zákazníci, tak

i novináři a další vybraní hosté. Konkrétně šlo o akci typu Art Talk39, jež se konala 

přímo v butiku značky Louis Vuitton v Pařížské ulici číslo 13. Art Talk byl uspořádán

v rámci Designbloku40 a proběhlo na něm představení speciální kolekce41, která 

                                                                                                                                         
O muzeu : co je AMoYA. Amoya.cz [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z www:

http://www.amoya.cz/cz/o-muzeu/co-je-amoya.

38 Obrázky bohužel nejsou dostupné v lepší kvalitě.
39 Termínem Art Talk je zde myšlena speciální umělecká přednáška, v rámci níž byl hostům eventu 

nejprve představen život a s ním úzce spojená tvorba japonské umělkyně, a poté následovala samotná 

ukázka nově vzniklé kolekce.

40 Designblok je mezinárodní přehlídkou nejen světového, ale také českého designu, která byla založená

v roce 1999. Každoročně se koná formou samostatných výstav a prezentací ve významných pražských 

Obrázek 4: Prezentace projektu Artbanka, zdroj: Martina Lewis. Artbanka 
dinner. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.
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vyvstala z umělecké spolupráce mezi japonskou umělkyní Yayoi Kusamou a Marcem 

Jacobsem42 (viz obr. 5 a příloha č. 3).43 Na 

základě informací získaných od Martiny Lewis 

lze upřesnit, že vstup na event byl možný pouze 

po předložení pozvánky a hosté v jeho průběhu 

měli možnost prohlédnout si limitovanou módní 

kolekci, zúčastnit se umělecké přednášky nebo 

si zakoupit monografii Yayoi Kusamy, kterou 

značka Louis Vuitton vydala právě u příležitosti 

spolupráce s touto umělkyní. Celý event byl 

zakončen vypouštěním lampionů přání u jedné z 

výloh butiku vzniklé právě podle návrhu Yayoi 

Kusamy, kdy všichni zúčastnění společně 

vypustili do nebes své osobní puntíky, které 

namalovali již při svém příchodu na akci 

(Lewis, 2013).

Z obou výše uvedených eventů je jasně patrná úzká vazba mezi značkou Louis 

Vuitton a uměním. Tento „vztah“ je možné pozorovat zejména v souvislosti se 

                                                                                                                                         
galeriích a obchodech. Součástí celé akce je Designblok Fashion Week, kde svou tvorbu prezentují 

špičkoví čeští i zahraniční návrháři.

Designblok : obecné informace. In: Facebook.com [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z www: 

https://www.facebook.com/pages/Designblok/94636372625?id=94636372625&sk=info.

41 Celá kolekce zahrnovala především kabelky, boty a další doplňky. Jejím nosným prvkem byly ikonické 

puntíky, které Yayoi Kusama rozprostřela nejen na jednotlivé módní produkty, ale rovněž jimi ozdobila 

výlohy a části interiérů Louis Vuitton butiků po celém světě.

Yayoi Kusama : Láska navždy. Designblok.cz [online]. 21.8.2012 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z www: 

http://www.designblok.cz/#/cz/newsdetail/yayoi-kusama.

42 Marca Jacobse jmenoval uměleckým ředitelem značky Louis Vuitton v roce 1997 Bernard Arnault 

(předseda představenství koncernu LVMH), čímž se mu podle Tungata podařilo vlít čerstvou krev do té 

doby starobylé pařížské firmy vyrábějící zavazadla (Tungate, 2005, s. 148).

43 VACKOVÁ, Martina. Louis Vuitton Art Talk Yayoi Kusama. In: Vimeo.com [online]. 2012 [cit. 2013-

04-01]. Dostupné z www: http://vimeo.com/50829681.

Obrázek 5: Blogerka Martina Vacková na 
akci Art Talk, zdroj: Inadequatecliche.net. 
Dostupné z www: 
http://www.inadequatecliche.net/?p=781.
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společností LVMH44, jíž je Louis Vuitton součástí.45 Právě LVMH je jedním z hlavních 

původců spojení značky Louis Vuitton s uměním. V rámci aktivit týkajících se sociální 

odpovědnosti tento konglomerát dbá na obnovu historických památek, obohacuje sbírky 

významných světových muzeí nebo podporuje moderní tvorbu. Na svých oficiálních 

webových stránkách LVMH uvádí, že prostřednictvím záštity nad významnými národní 

výstavami podporuje zejména mladé osobnosti, a to především za účelem 

znovuobjevení velkých malířů a uměleckých hnutí, které významným způsobem 

poznamenaly dějiny umění.46

Značka Dolce&Gabbana jeden z eventů určených zejména významným klientům 

uspořádala v prostorách svého butiku v Pařížské ulici 5. prosince 2011. Kromě VIP 

zákazníků se ho však měli možnost zúčastnit rovněž vybraní novináři, sportovci

a celebrity. Událost nesla název Milan Fashion Soccer Players Portraits a její podstatou 

bylo představení stejnojmenné knihy, která vznikla ze spolupráce Domenica Dolceho

a Stefana Gabbany s fotbalisty klubu AC Milán, které značka Dolce&Gabbana již řadu 

let obléká. Celou prezentaci, jejímž prostřednictvím byla kniha uvedena na český trh, 

doprovázela výstava v knize obsažených intimních fotografií italských fotbalistů 

oblečených do pánské kolekce Dolce&Gabbana (viz obr. 6 a příloha č. 4). Skutečnost, 

že se akce konala v předvečer fotbalového zápasu FC Viktoria Plzeň – AC Milán, 

přispěla k tomu, že na ni zavítali také dva fotbalisté (Kevin-Princ Boateng a Luca 

Antonini) ze slavného italského klubu, kteří druhý den k zápasu s Plzní nastupovali 

pouze na střídačce, a mohli se tak na akci zdržet.4748 Podle Barbory Bergové putovaly 

portréty hráčů mezi jednotlivými butiky Dolce&Gabbana po celé Evropě a právě

u příležitosti tohoto eventu byly vystaveny také v Praze. Po skončení akce byly 

                                               
44 Moët Hennessy  Louis Vuitton S.A.
45 Ke vzniku této význačné spolupráce došlo v roce 1987, kdy se značka Louis Vuitton sloučila s Moët 

and Hennesy, a tak vznikl nadnárodní konglomerát s luxusním zbožím LVMH (Tungate, 2005, s. 148).

46 Culture, arts and heritage : promoting our heritage. Lvmh.com [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné

z www: http://www.lvmh.com/lvmh-patron-of-the-arts-and-social-solidarity/culture-arts-and-

heritage/promoting-our-heritage.
47 JANSA, Petr. Milan Fashion Soccer Players v Praze. Invogue.cz [online]. 2.12.2011 [cit. 2013-03-23]. 

Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/milan-fashion-soccer-players-v-praze-

210241.

48 JANSA, Petr. Koktejl u Dolce&Gabanna. Invogue.cz [online]. 6.12.2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné

z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/koktejl-u-dolcegabbana-210371.
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fotografie v interiéru i výlohách butiku Dolce&Gabbana ponechány ještě po dobu 

jednoho týdne, a mohla si je tak prohlédnout také široká veřejnost (Bergová, 2013).

2.2.2 Eventy určené celebritám

Eventy pořádané pro české celebrity neorganizuje ani jedna z vybraných značek. 

Jedním z hlavních důvodů je zejména skutečnost, že velká většina českých celebrit 

nedosahuje takové prestiže, jaké se těší celebrity v zahraničí. Podle PR manažerek 

zastupujících jednotlivé značky na českém trhu by prezentace prostřednictvím eventů 

organizovaných pro české známé osobnosti, jež jsou často spojeny se skandály

a bulvárními senzacemi, značkám spíše uškodila (Bergová, Lewis, 2013). Ve světě je 

však spojení luxusních módních značek s celebritami naprosto běžné a autoři Jackson

a Shaw (2009, s. 191) ho dokonce přirovnávají k pojítku mezi politiky a důstojností.

Některé v Čechách zastoupené luxusní módní značky spolupracují s osobnostmi 

českého showbusinessu pouze ve smyslu partnerské dohody. Například mezi značkou 

Obrázek 6: Pavlína Němcová s fotbalisty AC Milán na eventu pořádaném v butiku Dolce&Gabbana, 
zdroj: Invogue.cz. Koktejl u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-
ze-zakulisi/koktejl-u-dolcegabbana-210371.
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Dolce&Gabbana a některými českými celebritami funguje partnerství na takové úrovni, 

že značka vybraným osobnostem zdarma zapůjčuje šaty a doplňky na významné 

události, kterých se účastní, a ony tyto služby kompenzují tím, že navštěvují vybrané 

akce značky a podílejí se na její veřejné propagaci.49 Podle Lea-Greenwood (2013,

s. 75) je tento způsob spolupráce obvykle označován jako tzv. gifting. Osobnostmi, 

které jsou se značkou Dolce&Gabbana tímto způsobem spojeny, jsou kupříkladu 

herečky Aňa Geislerová či Jitka Schneiderová nebo modelky Petra Němcová či Aneta 

Vignerová (Bergová, 2013).

Podobně s některými významnými osobnostmi na českém trhu spolupracuje také 

značka Louis Vuitton, která své modely v minulosti zapůjčila kupříkladu české herečce 

Aně Geislerové, a to zejména u příležitosti její účasti na významných mezinárodních 

akcích (Lewis, 2013).

Obě výše zmíněné značky tedy shodně dbají na „kvalitu“ známé osobnosti, s níž 

se rozhodnou spojit své jméno. To se nejčastěji projevuje v jakémsi rozdělení celebrit 

do kategorií „A“, „B“ či „C“, přičemž obě značky spolupracují pouze s osobnostmi 

z pomyslné kategorie „A“ (Bergová, 2013). Martina Lewis kvalitu celebrity, s níž lze 

značku Louis Vuitton spojit, přirovnává k červenému koberci (Lewis, 2013). 

Na pomyslné dělení celebrit do určitých kategorií upozorňuje jako jedna z mála 

autorů Lea-Greenwood (2013, s. 74). Podle ní existují tři skupiny celebrit: 

1) osobnosti slavné kvůli tomu, co dokázali (David Beckham, Angelina

Jolie či Kate Moss),

2) osobnosti veřejně známé pouze díky jménu své rodiny či partnerovi

(Paris Hilton, Nicole Ritchie, Liz Hurley),

3) osobnosti proslulé díky své účasti v reality TV show (Jade Goody).

2.2.3 Eventy pořádané pro novináře

V souvislosti s eventy luxusních módních značek organizovaných pro novináře 

ve velké většině případů platí, že této cílové skupině jsou určeny zejména akce, jejichž 

podstatou je prezentace nových kolekcí. Důvodem zaměřovaní eventů tohoto typu právě 

                                               
49 Spotřebitelé zajímající se o módu jsou v dnešní době nesmírně všímaví, a proto jakmile spatří model 

určité značky na známé osobnosti (například při její účasti na významné události či ve filmu), ihned tuto 

informaci sdílí na nejrůznějších webových stránkách a blozích, což výrazně zvyšuje povědomí o dané

značce a ovlivňuje objem jejích prodejů (Moore, 2012, s. 74–75).
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na média je skutečnost, že jednotlivé značky díky nim mohou představit své nejnovější 

produkty zainteresované veřejnosti. Lea-Greenwood (2013, s. 130) upřesňuje, že 

„novináři a stále častěji také vlivní blogeři jsou zváni do tzv. showroomů50, kde jim PR 

manažeři jednotlivých značek mohou vyložit filozofii značky a představit novou 

kolekci“. Jak už bylo naznačeno výše, u všech mnou vybraných značek zároveň platí, že 

někteří novináři mají přístup také na eventy, jež jsou primárně určeny VIP klientům.51

Vážení klienti, celebrity a další vybrané osobnosti se naopak někdy mohou zúčastnit 

akcí, na které jsou v první řadě zváni novináři (Bergová, 2013).

Tento fakt potvrzuje značka Dolce&Gabbana eventem zorganizovaným

7. 9. 2011 u příležitosti otevření jejího prvního butiku v České republice, konkrétně

v Pařížské ulici číslo 28 (viz obr. 7 a příloha č. 5). Celé události se měli možnost 

zúčastnit nejen novináři, ale rovněž celebrity a další významné osobnosti (Bergová, 

2013). Jedinečnost tohoto eventu spočívala v osobní přítomnosti italských zástupců 

značky, kteří dohlíželi na průběh celé akce, včetně výběru personálu i samotných 

návštěvníků. Jeho pozoruhodnou součástí byla rovněž výstava korzetů, které byly do 

Prahy kvůli této události přivezeny na jeden jediný den.52

                                               
50 Termín showroom označuje prostor, který je využíván k prezentaci produktů a jeho úkolem je předvést 

značku v tom nejlepším možném světle (Lea-Greenwood, 2013, s. 119 – 120).
51 To neplatí pro značku Louis Vuitton. Akce pro klienty jsou v jejím podání natolik privátní, že na ně 

nikdy nezve média (Lewis, 2013).

52 JANSA, Petr. Party Dolce&Gabbana v Praze. Invogue.cz [online]. 14.9.2011 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/party-dolcegabbana-v-praze-

208106.
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Další event spadající do této kategorie uspořádala značka Dolce&Gabbana

12. prosince loňského roku. Celá událost, v jejímž průběhu došlo k prezentaci nové 

kolekce pro jaro/léto 2013, rovněž nebyla určena pouze novinářům, ale přístup na ni 

mělo kolem dvousetpadesáti vážených klientů, několik stylistů a vybrané celebrity. 

Akce probíhala formou showroomu, a to přímo v butiku Dolce&Gabbana v Pařížské 

ulici (Bergová, 2013). Její jedinečnost spočívala zejména v tom, že na ni bylo z centrály 

značky v Miláně zasláno patnáct originálních looků53 nové kolekce, které létají po 

celém světě, aby mohly být prezentovány prostřednictvím eventů a foceny na titulní 

strany nejprestižnějších módních časopisů (viz obr. 8 a příloha č. 6).54

                                               
53 Lookem se v souvislosti s módou a luxusními módními produkty označuje kompletní model, to 

znamená nejen samotné oblečení, ale také šperky, obuv a další doplňky (Bergová, 2013).

54 JANSA, Petr. Vánoční party u Dolce&Gabbana. Invogue.cz [online]. 13.12.2012 [cit. 2013-03-23]. 

Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/vánočn%C3%AD-party-u-

dolcegabbana-217137.

Obrázek 7: Otevření butiku Dolce&Gabbana v Pařížské ulici číslo 28 v Praze,
zdroj: Invogue.cz. Party Dolce&Gabbana v Praze. Dostupné z www: 
http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/party-dolcegabbana-v-praze-208106.
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Podobně jako u Dolce&Gabbana probíhá na českém trhu prezentace nových 

kolekcí také u značky Louis Vuitton. Ta je navíc kromě klasických sezónních kolekcí 

proslulá speciálními vánočními kolekcemi, jež novinářům každoročně představuje na 

tematicky zaměřených eventech. V rámci značky Louis Vuitton je tento typ eventů

nazýván press day55, což poukazuje na fakt, že tyto prezentace jsou primárně určeny 

vybraným redaktorům a šéfredaktorům českých módních časopisů (Lewis, 2013). 

Na přelomu října a listopadu roku 2010 značka Louis Vuitton uspořádala event

na pražské Bertramce, konkrétně v prostorách Mozartovy vily, v rámci něhož byly 

pozvaným hostům představeny produkty limitované vánoční kolekce. Celá událost byla 

podobně jako u prezentace nové kolekce značky Dolce&Gabbana obohacena o produkty 

                                               
55 Jako press days jsou označovány akce prezentující nové řady produktů dané značky, a to výhradně 

tištěným médiím, jež se zabývají módou. V průběhu press days jsou obvykle rozdávány tiskové zprávy, 

produktové katalogy či dárky, jejichž stěžejním úkolem je nadchnout novináře pro nadcházející kolekci 

produktů, vytvořit mezi nimi a značkou emoční pouto a stát se hlavním tématem rozhovorů. Nejčastěji se 

press days konají v dubnu pro představení podzimní kolekce, v červenci pro představení vánoční kolekce 

a v listopadu pro představení jarní kolekce následujícího roku (Jackson, Shaw, 2009, s. 188).

Obrázek 8: Představení kolekce jaro/léto 2013 v butiku Dolce&Gabbana v Pařížské ulici, zdroj: 
Invogue.cz. Vánoční party u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-
ze-zakulisi/vánočn%C3%AD-party-u-dolcegabbana-217137.
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dovezené k této příležitosti přímo z Paříže. Jedním z nich byl kupříkladu kufr Louis 

Vuitton plný vánočních ozdob, které značka vyrábí pouze na zakázku. Zvolené prostředí 

Mozartovy vily skvěle přispělo k celkovému navození vánoční, kouzelné a chladivé 

atmosféry celého eventu (viz obr. 9 a příloha č. 7).56

Koncem září 2012 se uskutečnil další event zaměřený na prezentaci předvánoční 

kolekce značky Louis Vuitton, ovšem tentokrát přímo v prostorách butiku Louis Vuitton 

v Pařížské 9, konkrétně v jeho druhém patře (viz obr. 10 a příloha č. 8). Prezentace byla 

rozdělena na dvě části – „women’s universe“ a „men’s universe“ (Lewis, 2013).

                                               
56 JANSA, Petr. Veselé Vánoce přeje Vuitton. Invogue.cz [online]. 29.11.2010 [cit. 2013-03-23]. 

Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/vesele-vanoce-preje-vuitton-40639.

Obrázek 9: Unikátní LV kufr, který byl součástí vánočního eventu konajícího se v prostředí Mozartovy 
vily, zdroj: Invogue.cz. Veselé Vánoce přeje Vuitton. Dostupné z www: 
http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/vesele-vanoce-preje-vuitton-40639.
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Značka Hermès kromě klasických tematicky zaměřených prezentací sezónních 

kolekcí poskytuje novinářům v rámci své komunikace s médii, respektive s veřejností 

prostřednictvím jednotlivých médií, přístup do dílen ve Francii, konkrétně v Paříži či 

Lyonu a ve Švýcarsku. Jednou ročně pak Hermès jako výraz svého poděkování médiím 

uspořádá nápaditý event, kterého se však mohou zúčastnit pouze vybraní novináři 

(Rudićová, 2013). 

Jak uvádí Ivana Rudićová, jeden z takovýchto exkluzivních eventů se konal

v roce 2009. Úkolem celé události bylo představit novinářům hlavní téma roku, kterým 

byl Krásný únik neboli The Beautiful Escape. Rudićová v rámci tohoto eventu 

doprovázela „své“ dva novináře do Paříže, kde pro ně byla uspořádána brzká ranní 

projížďka prázdnou a ztichlou Paříží, na niž navazoval ranní večírek. Celý event 

probíhal následujícím způsobem. Všichni jeho účastníci vstávali před čtvrtou hodinnou 

ranní. Na Champs-Élysées na ně čekalo kolem stovky starých aut – tzv. kachen, které je 

následně dovezly do „břicha Paříže“, konkrétně do obrovské tržnice, kde nejlepší 

francouzské hotely a restaurace denně nakupují suroviny. Hosté prošli halou se sýry,

v níž hostesky oblečené do kostýmů myšek jezdily na kolečkových bruslích, až do haly 

s nabídkou masa. Uprostřed tohoto prostoru byl mezi kýtami a steaky nainstalován 

Obrázek 10: Pozvánka na event konající se u příležitosti představení předvánoční kolekce pro rok 2012, 
zdroj: Martina Lewis. Press day 2012. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.
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černý klavír, na který hrála útlá ručka klavíristky, jejíž obličej tematicky zdobila 

výrazná červená rtěnka. Celý event byl zakončen ranním večírkem, v rámci něhož pět

proslulých šéfkuchařů připravilo ranní večeři. Když účastníci večírek a tím i celý event 

opouštěli, bylo devět hodin ráno a mnozí novináři šli normálně do práce, okouzleni 

vším, co stihli během ranního eventu značky Hermès prožít (Rudićová, 2013).

Jedna z událostí týkajících se klasické prezentace nové kolekce proběhla

u Hermèsu v květnu 2010, kdy byla novinářům představena pánská kolekce včetně 

doplňků pro sezónu podzim/zima.57 Prezentace se uskutečnila v prostorách nad butikem 

Hermès v Pařížské ulici a přítomna na ní byla návštěva z Paříže, slečna Sarah Sauzet, 

která ve francouzském tisku komunikuje pánské looky a doplňky. Téma roku 2010 

znělo Vyprávění příběhů, neboli Tales to be told, a proto byl celý event zahájen větou 

„Bylo nebylo...“, jejímž prostřednictvím Ivana Rudićová zavedla přítomné hosty do 

pohádkového světa značky Hermès.58

Pro novináře a vybrané hosty byla začátkem února 2012 značkou Hermès 

zorganizována vernisáž afrického fotografa Koto Bolofa, která se uskutečnila

v Galerii 35 ve Francouzském institutu v Praze (viz obr. 11 a příloha č. 9). Námětem 

celé slavnostně otevřené výstavy byla kniha La Maison59, která je výsledkem pečlivé 

dokumentární práce, v rámci níž Bolofo po dobu sedmi let fotografoval zaměstnance 

francouzského módního domu Hermès při jejich každodenní práci. Vernisáž proběhla za 

přítomnosti francouzského velvyslance Jeho Excelence Pierra Léviho a vystaveno na ní 

bylo na třiatřicet uměleckých fotografií obsažených v knize La Maison, které mimo jiné 

odhalily zákulisí výroby luxusních módních produktů značky Hermès.60

                                               
57 Kromě klasických módních prvků a doplňků byla na eventu představena rovněž kolekce povlečení

a dek do ložnice.

58 JANSA, Petr. Prahu dnes oslnila nová kolekce Hermès. Invogue.cz [online]. 11.5.2010 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/prahu-dnes-oslnila-nova-kolekce-

hermes-40363.

59 Kniha celkem sestává z jedenácti dílů, z nichž každý nahlíží do jiné části dějin francouzské luxusní 

značky Hermès.

60 MIŠKOVSKÁ, Veronika. Tajemství výroby skvostů od Hermès. Podívejte se do zákulisí proslulého 

módního domu. Life.ihned.cz [online]. 3.2.2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z www:

http://m.ihned.cz/?article%5Bgallery%5D%5Bdetail_id%5D=2032810&article%5Bgallery%5D%5Bfrom

%5D=0&article%5Bgallery%5D%5Bid%5D=1489580&article%5Bid%5D=54580610&p=700000_d.
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2.2.4 Eventy organizované pro širokou veřejnost

Všechny tři značky, jež byly pro tuto práci vybrány, komunikují se širokou 

veřejností především prostřednictvím Fashion weeků61, a to zejména v zahraničí.

V České republice je pořádání „týdnů módy“ teprve v začátcích, a akce tohoto typu

u nás proto zatím nedosahují takové úrovně jako ve světě. Právě tato skutečnost je 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč na českých „týdnech módy“ prezentují svou 

tvorbu spíše tuzemští návrháři a nikoliv světově proslulé luxusní značky.

Klasické eventy zaměřené výhradně na širokou veřejnost organizuje na českém 

trhu pouze jedna z mnou vybraných značek – Hermès. Avšak i přesto, že Hermès jako 

jedna z mála v Česku zastoupených značek myslí v rámci prezentace svých produktů 

také na širokou veřejnost, je nutné dodat, že eventy určené této cílové skupině 

                                               
61 Fashion week, do češtiny nejčastěji překládán jako týden módy, je eventem, který obvykle probíhá po 

dobu jednoho týdne a týká se výhradně módního průmyslu. Tato událost umožňuje jednotlivým 

návrhářům, značkám nebo celým módním domům prostřednictvím módních přehlídek prezentovat jejich 

nejnovější kolekce pro nadcházející sezonu, a to nejen potenciálním zákazníkům, ale zejména médiím

a široké veřejnosti. Nejvýznamnější Fashion weeky se dvakrát do roka konají například v New Yorku, 

Miláně, Paříži či Londýně (Bosáková, 2010, s. 14; Jackson, Shaw, 2009, s. 189 a 335).

Obrázek 11: Koto Bolofo a Jeho Excelence Pierre Lévy na vernisáži v Galerii 35, zdroj: Ivana Rudićová, 
Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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organizuje pouze příležitostně, nejedná se tedy z její strany o pravidelnou aktivitu.

V průběhu let 2010–2012 tato značka v České republice uspořádala tři zásadní

a naprosto jedinečné akce, které zde stojí za zmínku.

První z nich se konala začátkem června roku 2011 na Staroměstském náměstí 

v Praze, kde byla vytvořena provizorní Hermès dílna, v níž měli lidé po dobu čtyř dnů 

možnost sledovat, jakým způsobem probíhá tisk světově proslulých šátků značky 

Hermès. Mistři, kteří v rámci této akce v Praze působili, veřejnosti předvedli ruční 

sítotisk tzv. lyonskou metodou a motivy, jež na hedvábné šátky zachycovali, tematicky 

souvisely jak se samotnou značkou Hermès, tak také s místem, kde se event konal, tedy 

s Prahou (viz obr. 12 a příloha č. 10). Na šátky byl v průběhu celého eventu tištěn

například detail Staroměstského orloje či koně, který je neodmyslitelně spjat s historií 

značky.62 Celá akce byla nazvána Orange box, a to dle mého názoru proto, že se 

provizorně postavená dílna podobala proslulé oranžové krabici, do níž jsou v buticích 

Hermès zákazníkům baleny zakoupené produkty (Rudićová, 2013).

                                               
62 JANSA, Petr. Dílna Hermès v Praze. Invogue.cz [online]. 7.6.2011 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/dilna-hermes-v-praze-204932.

Obrázek 12: Tisk šátků luxusní módní značky Hermès v provizorní dílně na Staroměstském náměstí, zdroj: 
Invogue.cz. Dílna Hermès v Praze. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-
novinky/dilna-hermes-v-praze-204932.
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Vzhledem k tomu, že park na Staroměstském náměstí, kde se čtyřdenní event 

konal, má pronajatý Nadace Pražské děti63, byly do akce zapojeny také děti, konkrétně 

ty navštěvující Základní školu ve Vodičkově ulici, v níž je zavedena rozšířená výuka 

výtvarné výchovy. Podle Ivany Rudićové byla dílna zpřístupněna skupinkám malých 

řemeslníků zvláště v dopoledních hodinách, kdy pro ně byla připravena přednáška

o vzniku a tvorbě hedvábných šátků, na kterou navazovala praxe, v rámci které si děti 

mohly „na vlastní ruce“ vyzkoušet, jak se světově proslulý šátek tiskne (viz obr. 13

a příloha č. 11). Všechny dětmi vytištěné šátky byly posléze odeslány do originálních 

dílen značky Hermès v Lyonu, kde byly odborně dokončeny, usušeny a po návratu zpět 

do Čech je Ivana Rudićová osobně dětem v základní škole předala (Rudićová, 2013).

                                               
63 Nadace se stará především o mimoškolní dětské aktivity, podporuje činnosti postižených dětí a kromě 

toho je podstatou jejího fungování také zavádění řemeslných dílen do základních škol v Praze 1. 

Základní informace o Nadaci Pražské děti. Prazske-deti.cz [online]. [cit. 2013-05-11]. Dostupné z www: 

http://www.prazske-deti.cz.

Obrázek 13: Děti tvořící šátky Hermès v provizorní dílně na Staroměstském náměstí, zdroj: Ivana 
Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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Druhá akce, kterou je nutno zmínit, se uskutečnila v říjnu roku 2011, kdy byl 

veřejnosti v rámci Designbloku představen dokumentární film nazvaný Hearts and 

Crafts, který divákům odkryl zákulisí značky Hermès, ukázal jim, jak vznikají 

legendární produkty opatřené logem Hermès, představil jim příběhy osob, které 

jedinečné Hermès produkty vytvářejí, a v neposlední řadě jim umožnil zhlédnout 

obrázky ze života jednotlivých členů rodiny Hermès.6465 Tento film, jenž podle slov 

Ivany Rudićové přibližuje DNA módního domu Hermès, byl o necelý půlrok později 

(březen 2012) promítán pro českou veřejnost také ve Francouzském institutu v Praze 

(viz obr. 14 a příloha č. 12). Kromě projekcí určených široké veřejnosti byla uspořádána 

také tři speciální školní promítání, jichž se měli možnost zúčastnit studenti vysokých 

uměleckých škol (Rudićová, 2013).

                                               
64 JANSA, Petr. Hermès Hearts and Crafts. Invogue.cz [online]. 5.10.2011 [cit. 2013-03-23]. Dostupné

z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/hermes-hearts-and-crafts-208528.

65 Hearts and Crafts : people that make Hermès. Lesmainsdhermes.com [online]. [cit. 2013-03-23]. 

Dostupné z www: http://www.lesmainsdhermes.com/en.

Obrázek 14: Promítání dokumentárního filmu Hearts and Crafts ve Francouzském institutu v Praze, 
zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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V roce 2010 se značka Hermès v souvislosti s tématem Příběhů zapojila do 

celorepublikové akce nazvané Noc s Andersenem, jejímž cílem byla podpora čtení mezi 

dětmi. Celý event proběhl v butiku Hermès v Pařížské ulici číslo 12 a zúčastnilo se ho 

na padesát dětí ze soukromé česko-anglické školy Nový PORG66 (viz obr. 15 a příloha

č. 13) (Rudićová , 2013).

Na základě toho, že jedním ze čtyř pomyslných pilířů Nadace Hermès67 je 

podpora vzdělávání, odborné přípravy, autonomie a sebeurčení,68 lze konstatovat, že 

v České republice značka tuto vizi naplňuje právě prostřednictvím výše zmíněných 

eventů. Události, jež byly organizovány pro širokou veřejnost, v sobě v různých 

podobách nesly apel na podporu vzdělávání, hlubší poznávání a rozvoj dovedností, a to 

zejména se zaměřením na děti.

                                               
66 Dětem celý večer četli herci Jiří Dvořák, Daniela Kolářová a Marie Drahokoupilová. Nečetlo se však 

celou noc, jak to obvykle bývá ve většině knihoven, ani se v butiku nespalo, ale skončilo se zhruba po 

půlnoci (Rudićová, 2013).

67 The Fondation d’entreprise Hermès.
68 The foundation. Fondationdentreprisehermes.org [online]. [cit. 2013-03-24]. Dostupné z www: 

http://en.fondationdentreprisehermes.org/The-Foundation.

Obrázek 15: Noc s Andersenem uspořádaná v pražském butiku Hermès, zdroj: Ivana Rudićová, Julie 
Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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3. Komparace event marketingových strategií

Event marketingové strategie výše vybraných luxusních módních značek 

srovnávané z hlediska jejich zaměření na jednotlivé cílové skupiny (VIP klienty, 

celebrity, novináře a veřejnost) vykazují jak totožné znaky, tak i jisté odlišnosti.

Všechny popsané strategie shodně kombinují kognitivní a afektově orientované 

hodnoty. Eventy tedy působí jak na emoce, tak na rozum návštěvníků, neboť jim kromě 

zážitků předkládají také klíčové informace o produktech či značce a s ní spojených 

aktivitách, a tím je svým způsobem vzdělávají. U každého eventu je pevně stanoven 

jeho objekt69 a poselství, které je díky své výstižnosti schopné jednoznačně vyjádřit 

hlavní myšlenku celého eventu. Zpracování většiny eventů je přitom vždy nanejvýš 

kreativní, což u zákazníků vyvolává pocit jedinečnosti a neopakovatelnosti. V případě 

všech značek lze hovořit o tzv. koncentrované strategii standardizace, jež oslovuje 

malé cílové skupiny zejména prostřednictvím několika informativních, produktových, 

imagových či zábavně orientovaných eventů (Šindler, 2003, s. 36-64). 

Společným znakem výše uvedených event marketingových strategií je rovněž 

skutečnost, že jednotlivé aktivity jsou v rámci vybraných luxusních módních značek 

více či méně řízeny z jejich centrály. Nejjednoznačněji toto tvrzení potvrzuje značka 

Dolce&Gabbana. Všechny eventy, které na území České republiky pořádá, podléhají 

přísné, až několik měsíců předem prováděné kontrole.

U několika vybraných eventů70 je patrné jejich úzké spojení s uměním. Na 

základě této skutečnosti lze konstatovat, že právě prostřednictvím umění na českém trhu 

dochází k budování pevného vztahu mezi značkami a jejich zákazníky. K vytváření 

silného pouta v rámci většiny eventů přispívá rovněž působení na nejrůznější smysly

návštěvníků.71

Další aktivitou, kterou lze v rámci všech tří značek považovat za jednotnou, je 

snaha o bezprostřední kontakt s cílovou skupinou a vyvolání natolik silných zážitků, 

aby ze strany klientů došlo k co možná nejlepšímu ztotožnění se značkou a jejími 

hodnotami. Tuto skutečnost nejjasněji dokládá značka Hermès, která v rámci dvou 

                                               
69 Ať už je to samotná značka či její speciální produktová řada.

70 V tomto případě jsou myšleny zejména eventy pořádané značkami Hermès a Louis Vuitton. 

71 Především zrak, sluch a chuť. Součástí velké většiny eventů je totiž nejen skvělá podívaná doprovázená 

kvalitní hudbou, ale rovněž raut, prostřednictvím něhož jsou návštěvníkům servírovány ty nejlepší 

pochutiny.
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svých eventů, třebaže každého z nich zaměřeného na odlišnou cílovou skupinu (VIP 

klienti, novináři), umožnila několika vybraným osobám zúčastnit se významné události 

v zahraničí, setkat se při tom s vedením společnosti, a prožít tak jedinečné okamžiky.

V podobném duchu jako u značky Hermès byl organizován jeden z eventů 

značky Louis Vuitton. Jediný rozdíl mezi těmito dvěma event marketingovými 

strategiemi spočíval v lokaci eventu. Zatímco významní klienti značky Louis Vuitton 

byli pozváni do galerie Dvořák Sec Contemporary v Praze, vážení zákazníci značky 

Hermès se měli možnost podívat do Paříže, a to přímo do světoznámého Grand Palais.

Odlišný znak eventy vykazují také v oblasti PR managementu. Zatímco

u značek Hermès a Louis Vuitton na českém trhu dochází k řízení eventů tzv.

in-house72, Dolce&Gabbana v tomto směru využívá služeb specializované PR agentury. 

Na eventech pořádaných pro média je možné ilustrovat otevřenost značek. 

Zatímco Hermès a Louis Vuitton na akce primárně zaměřené na novináře umožňují 

přístup výhradně redaktorům vybraných periodik, případně několika málo dalším 

osobám, značka Dolce&Gabbana zve na akce určené novinářům nejen samotné 

novináře, ale rovněž vážené klienty, celebrity, stylisty či sportovce. 

Příčinu této skutečnosti je možné hledat v původu, postavení73 a filozofii každé

značky. Hermès a Louis Vuitton pocházejí z Francie74, země považované za vrchol 

luxusu spojeného s módním průmyslem, a podle toho se také profilují. Dá se říct, že obě 

jsou značkami tradičními, usedlejšími, kladoucími důraz zejména na svou historii a s ní 

spojené dědictví. Značka Dolce&Gabbana naopak pochází z Itálie, země s naprosto 

odlišnou kulturou než je tomu v případě Francie. Vzhledem k jejímu založení v roce 

1985, tedy o téměř celé století později než tomu bylo u značek Hermès a Louis Vuitton, 

navíc její kořeny nesahají příliš hluboko do historie, a proto v jejím podání dochází

                                               
72 PR aktivity jsou organizovány jednotlivci či celým oddělením, které je pro tyto účely vytvořeno přímo 

uvnitř společnosti.

73 Zatímco značky Hermès a Louis Vuitton se v žebříčku nejhodnotnějších luxusních značek světa roku 

2012 sestaveném společností Millward Brown nacházejí na předních příčkách, značka Dolce&Gabbana se 

nedostala ani do první desítky (viz příloha č. 14).

74 Francie vnímá luxus jako něco intimního a zastává přesvědčení, že stejně jako by mělo být skrýváno 

bohatství, měl by být bez větší okázalosti konzumován také luxus. V souvislosti s luxusem je ve Francii 

prvotně konzumována historie, know-how a jedinečnost detailu daného produktu, a až poté je předmět 

vnímán pro jeho skutečné atributy (Kapferer, 2009, s. 110). 
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k vyznávání odlišných hodnot. Kombinace všech těchto skutečností samozřejmě hraje

v rozdílném způsobu její komunikace významnou roli.75

Pro veřejnost na českém trhu eventy organizuje jen značka Hermès. Při bližším 

pohledu na jednotlivé, v této souvislosti pořádané, akce je však patrné, že ačkoliv se na 

první pohled jeví jako události prezentující značku co možná nejširšímu okruhu

veřejnosti, realita je nepatrně odlišná. V centru zájmu dvou ze tří pro tuto práci 

vybraných eventů spadajících do kategorie „veřejnost“ jsou totiž děti, a to konkrétně 

žáci prestižních pražských škol (ZŠ ve Vodičkově ulici, Nový PORG), což nepřímo 

potvrzuje, že ani tento typ eventů není v rámci Hermèsu organizován bez vedlejších 

úmyslů a určité zainteresovanosti.

Pro lepší přehlednost zachycuje všechny tři porovnávané luxusní módní značky

a jimi organizované eventy na českém trhu tabulka na obrázku 16, z níž jasně vyplývá, 

že v rámci pořádání eventů je v prostředí České republiky nejaktivnější značka Hermès. 

Ta stejně jako značky Dolce&Gabbana a Louis Vuitton pořádá eventy pro VIP klienty

a novináře, ovšem nadto realizuje také aktivity zaměřené na veřejnost.

Z tabulky jsou rovněž patrné rozdíly, které značky vykazují v oblasti týkající se 

celebrit. O konkrétních eventech pořádaných výhradně pro české celebrity se nedá 

hovořit v případě žádné z vybraných značek. Nicméně zatímco značka Hermès s veřejně 

známými osobnostmi nespolupracuje vůbec, značky Dolce&Gabbana a Louis Vuitton

s pečlivě vybranými celebritami spolupracují na bázi partnerské dohody.

Tato spolupráce má však odlišnou intenzitu, což je v tabulce znázorněno počtem 

hvězdiček. Zatímco značka Louis Vuitton je s českými celebritami spojena pouze na 

úrovni půjčování šatů a doplňků u příležitosti jejich účasti na významných událostech, 

značka Dolce&Gabbana s vybranými osobnostmi spolupracuje nejen při zapůjčování 

šatů či celých looků, ale rovněž v případě pořádání eventů, na něž celebritám umožňuje 

přístup, a tím pozvedá jejich prestiž a zájem ze strany médií. V tomto ohledu je tak 

možné konstatovat, že značka Dolce&Gabbana je s jednotlivými eventy a jejich 

cílovými skupinami v porovnání s ostatními značkami schopna pracovat nejefektivněji.

                                               
75 Dolce&Gabbana corporate: group profile. Dolcegabbana.com [online]. [cit. 2013-04-30]. Dostupné z

www: http://www.dolcegabbana.com/corporate/en/group/profile.html.
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Dolce&Gabbana Hermès Louis Vuitton

Eventy zaměřené na VIP klienty   

Eventy určené celebritám ** - *

Eventy pořádané pro novináře   

Eventy organizované pro širokou 

veřejnost

-  -

Obrázek 16: Aktivity jednotlivých luxusních módních značek vykazované v rámci pořádání event
marketingových aktivit, zdroj: autorka.
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Závěr

Tématem této bakalářské práce byla komparace event marketingových strategií 

realizovaných na českém trhu vybranými luxusními módními značkami v letech

2010–2012. Cílem práce bylo prostřednictvím deskriptivní analýzy představit, jaké 

konkrétní eventy byly luxusními módními značkami ve vymezeném časovém období na 

českém trhu pořádány, a na základě komparativní analýzy poté zjistit, jakými

strategiemi se event marketingové aktivity jednotlivých značek vyznačují, v čem se 

shodují a jaké naopak vykazují odlišnosti. První, teoretická část práce, ve které došlo

k vymezení pojmu event marketing a aplikování jeho pravidel na oblast luxusu, 

poukázala na skutečnost, že event marketing lze považovat za významný nástroj 

marketingové komunikace, který je schopen vytvořit silné emocionální pouto mezi 

značkou a jejími zákazníky. Komparativní analýza poté odhalila, že event marketingové 

události vybraných značek mají vždy jasně definovanou strategii, což vede k zakotvení 

eventu hluboko v myslích spotřebitelů a rozšíření celkového vnímání dané značky.

Práce ukázala, že event marketingové události organizované v oblasti luxusu se 

vyznačují velkou rozmanitostí a jejich komplexní shrnutí je nesmírně obtížné. I přes 

tuto skutečnost se však podařilo zjistit, že v případě event marketingových strategií 

vybraných značek lze sledovat jistou míru podobnosti a opakování. Všechny vybrané 

značky jsou si vědomy skutečnosti, že spotřebitelé s nákupem luxusního zboží kladou 

stále větší důraz spíše na zážitky, než na produkt, který si kupují, a že „získávání 

jedinečných zkušeností je pro ně zdrojem mnohem většího potěšení a uspokojení“,76

a proto organizují natolik jedinečné a emocemi doprovázené eventy, aby byly schopné 

požadavky svých klientů zcela naplnit.

Poznatky, k nimž jsem v průběhu své práce došla, lze shrnout následovně. Event 

marketing je ze strany luxusních módních značek hojně a efektivně využíván, a stává se 

tedy důležitou součástí jejich marketingové komunikace. Představuje nástroj, který 

značky využívají zejména k podpoře image, vytváření pevných vazeb se zákazníky, 

získávání loajality klientů či zvyšování kvality komunikace, v rámci níž jsou na akce 

zváni pouze vybraní hosté, a dochází tak k vyšší míře jejich participace (Dahlen, Lange, 

                                               
76 ROBERTS, Andrew. Building luxury brand loyalty via exclusive experiences. Businessweek.com

[online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z www: http://www.businessweek.com/articles/2013-01-

31/building-luxury-brand-loyalty-via-exclusive-experiences.
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Smith, 2010, s. 417). Na základě tvrzení, že „luxusní značka se musí snažit spojit 

protikladné požadavky: pokračovat v tradici i inovovat, být věrná dědictví a zároveň být 

moderní“ (Lipovetsky, 2005, s. 128), lze konstatovat, že právě oblast luxusu je místem, 

kde má event marketing potenciál být dále efektivně rozvíjen.

Celkový přínos své práce spatřuji zejména v možnosti zveřejnit exkluzivní 

informace, které nejsou veřejně dostupné a jejichž získání je poměrně obtížnou 

záležitostí. Vzhledem k tvrdému konkurenčnímu boji, ke kterému v oblasti luxusu 

dochází, zástupci jednotlivých značek obvykle nejsou tyto citlivé informace, jež jsou 

všeobecně považované za know-how každé značky, vůbec ochotni poskytovat. Jsem si 

vědoma, že založení části práce na informacích získaných prostřednictvím emailové 

korespondence či osobních rozhovorů může být určitým limitem, ovšem jiným 

způsobem tuto specifickou oblast analyzovat nelze a nemožnost pracovat s takto 

získanými informacemi by vedla k nutnosti opuštění celého tématu.

Závěrem je třeba podotknout, že práce představila pouze část problematiky event 

marketingu spojeného s oblastí luxusu, a má tedy potenciál být v budoucnu dále 

rozvíjena. Nabízí se kupříkladu analýza event marketingových strategií zaměřených na 

interní cílové skupiny, která zde byla zcela opomenuta, či výzkum v oblasti jiných 

produktových segmentů.
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Summary

This bachelor thesis focused on comparison of event marketing strategies 

implemented by luxury fashion brands within the Czech market in the years 2010–2012. 

The aim of the thesis was to introduce the particular events, that had been held on the 

Czech market in the defined period of time, and on the basis of comparative analysis 

find out, which event marketing strategies had been used by selected luxury fashion 

brands to communicate with the target audience.

It has been discovered that although the events organized in the luxury sector 

show great diversity and it is extremely difficult to make their comprehensive summary, 

most of the event marketing strategies mentioned in this thesis reveal a certain degree of 

similarity and repetition. All selected luxury fashion brands are aware of the fact, that 

consumers with the purchase of luxury goods put more emphasis on the experiences 

rather than on the product itself, and therefore they organize unique and emotionally

accompanied events, to be able to fulfill all their client’s requests. 

The thesis has revealed that event marketing becomes an important part of the 

marketing communications activities of luxury fashion brands. It can be considered as

a significant marketing communications tool that is able to create a strong emotional 

bond between the brand and its customers and extend the overall perception of the 

brand. It has been discovered that event marketing represents a tool that luxury fashion

brands use to promote their image, create strong bonds with customers, gain customer’s

loyalty or improve the quality of their communications activities. Due to the fact that 

the luxury brands have to be based on traditional and innovative values at the same 

time, it is obvious that luxury represents the sector, in which event marketing has the 

potential to be further effectively developed.
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Příloha č. 1: Hermès – mezinárodní event uspořádaný v Grand Palais v Paříži

(obrázky)

Zdroj: Grandpalais.fr. Saut Hermès at the Grand Palais (April 2-4 2010). Dostupné z www: 

http://www.grandpalais.fr/en/The-building/History/The-events-staged-in-the-Grand-

Palais/French-excellence/p-914-lg1-Saut-Hermes-at-the-Grand-Palais-April-2-4-2010-.htm.

Zdroj: Sauthermes.com. Photos du dimanche 18 mars 2012. Dostupné z www: 

http://www.sauthermes.com/86_photos-du-dimanche-18-mars-2012.html?photo=151.
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Zdroj: Sauthermes.com. Photos du dimanche 18 mars 2012. Dostupné z www: 

http://www.sauthermes.com/86_photos-du-dimanche-18-mars-2012.html?photo=148.

Zdroj: Sauthermes.com. Photos du spectacle. Dostupné z www: 

http://www.sauthermes.com/93_photos-du-spectacle.html?photo=153.



57
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Zdroj: Sauthermes.com. Photos du 

spectacle. Dostupné z www: 

http://www.sauthermes.com/93_p

hotos-du-

Zdroj: Martina Lewis. Artbanka dinner. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.
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Zdroj: Martina Lewis. Artbanka dinner. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.

Zdroj: Martina Lewis. Artbanka dinner. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.
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Příloha č. 3: Louis Vuitton – Art talk prezentace speciální kolekce japonské módní 

návrhářky Yayoi Kusamy (obrázky)

Zdroj: Martina Lewis. Yayoi Kusama Louis Vuitton. Dotupné z: emailová 

korespondence, 15.2.2013.

Zdroj: Martina Lewis. Yayoi Kusama Louis Vuitton. Dostupné z: emailová 

korespondence, 15.2.2013.
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Příloha č. 4: Dolce&Gabbana – Milan fashion soccer players portraits (obrázky)

Zdroj: Martina Lewis. Yayoi Kusama Louis Vuitton. Dostupné z: emailová 

korespondence, 15.2.2013.

Zdroj: Invogue.cz. Milan Fashion Soccer Players v Praze. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/milan-fashion-soccer-players-v-

praze-210241
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Zdroj: Invogue.cz. Koktejl u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/koktejl-u-dolcegabbana-210371
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Příloha č. 5: Dolce&Gabbana – otevření butiku v Pařížské 28 (obrázky)

Zdroj: Invogue.cz. Koktejl u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/koktejl-u-dolcegabbana-210371

Zdroj: Invogue.cz. Party Dolce&Gabbana v Praze. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/party-dolcegabbana-v-praze-208106
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Zdroj: Invogue.cz. Party Dolce&Gabbana v Praze. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/party-dolcegabbana-v-praze-208106

Zdroj: Invogue.cz. Party Dolce&Gabbana v Praze. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/party-dolcegabbana-v-praze-208106
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Příloha č. 6: Dolce&Gabbana – představení kolekce jaro/léto 2013 (obrázky)

Zdroj: Invogue.cz. Vánoční party u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/vánočn%C3%AD-party-u-dolcegabbana-
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Zdroj: Invogue.cz. Vánoční party u Dolce&Gabbana. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/vánočn%C3%AD-party-u-dolcegabbana-
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Příloha č. 7: Louis Vuitton – představení speciální vánoční kolekce 2010 (obrázky)

Zdroj: Invogue.cz. Veselé Vánoce přeje Vuitton. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/vesele-vanoce-preje-vuitton-40639

Zdroj: Invogue.cz. Veselé Vánoce přeje Vuitton. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/vesele-vanoce-preje-vuitton-40639
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Příloha č. 8: Louis Vuitton – představení předvánoční kolekce 2012 (obrázky)

Zdroj: Invogue.cz. Veselé Vánoce přeje Vuitton.  Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/vesele-vanoce-preje-vuitton-40639

Zdroj: Martina Lewis. Press day 2012. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.
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Zdroj: Martina Lewis. Press day 2012. Dostupné z: emailová korespondence, 15.2.2013.

Zdroj: Martina Lewis. Press day 2012. Dostupné z: emailová 

korespondence, 15.2.2013.
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Příloha č. 9: Hermès – vernisáž fotografií Koto Bolofa (obrázky)

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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Příloha č. 10: Hermès – akce pro širokou veřejnost uspořádána na Staroměstském 

náměstí v Praze (obrázky)

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.

Zdroj: Invogue.cz. Dílna Hermès v Praze. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-novinky/dilna-hermes-v-praze-204932.
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Zdroj: Invogue.cz. Dílna Hermès v Praze. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-

novinky/dilna-hermes-v-praze-204932.

Zdroj: Invogue.cz. Dílna Hermès v Praze. Dostupné z www: http://www.invogue.cz/fashion/fashion-

novinky/dilna-hermes-v-praze-204932.
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Příloha č. 11: Hermès – účast dětí na eventu pořádaném na Staroměstském 

náměstí (obrázky)

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 

25.3.2013.

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné 

z: emailová korespondence, 25.3.2013.



73

Příloha č. 12: Hermès – dokumentární film Hearts and Crafts (obrázky)

Zdroj: Invogue.cz. Hermès Hearts and Crafts. Dostupné z www: 

http://www.invogue.cz/fashion/fashion-ze-zakulisi/hermes-hearts-and-crafts-208528.

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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Příloha č. 13: Hermès – akce na podporu dětského čtení Noc s Andersenem

(obrázky)

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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Příloha č. 14: Deset nejhodnotnějších luxusních značek v roce 2012 (tabulka)

Zdroj: Millwardbrown.com. Top 100 global brands: luxury. Dostupné z www: 

http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_100_Global_Brands/Previous_Y

ears_Results/2012/Categories/Luxury.aspx

Zdroj: Ivana Rudićová, Julie Štybnarová. Dostupné z: emailová korespondence, 25.3.2013.
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