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Abstrakt
Cílem práce je popis a zhodnocení komunikačních aktivit filmového festivalu
Febiofest v letech 2012–2013. V práci jsou zahrnuty informace o pozadí celého
festivalu, společnosti Febio i jejím ředitelovi, Feru Feničovi.
V teoretické části práce je vymezen termín marketingové komunikace včetně
marketingového mixu 4P. Následuje vysvětlení pojmu marketingová komunikace
v kultuře a speciálně u filmového festivalu.
Další část práce se věnuje představení komunikačních aktivit festivalu a popsání
jeho pozice na trhu. Tato část zahrnuje také pohled na značku Febiofest a její vnímání.
Jsou zde také identifikování největší konkurenti festivalu. Praktickou část doplňuje
zhodnocení komunikačních aktivit v letech 2012 a 2013, zejména festivalové znělky a
plakátu.
Práci uzavírají doporučení pro komunikaci festivalu do budoucna. Na základě
zjištěných poznatků je zde navrženo pár nápadů, které by mohly zvýšit návštěvnost
festivalu a vůbec povědomí o něm.

Abstract
The aim of this thesis is description and evaluation of communication activities of
film festival Febiofest in years 2012–2013. This thesis includes information on the
background of the whole festival, the Febio company and its director, Fero Fenič.

Theoretical part focuses on the term marketing communication and marketing mix
4P. This is followed by definition of marketing communication in culture field and
especially in the connection with film festival.

Next part is focused on introduction of festivals communication activities and its
market position. This part also includes view of the brand and its perception. There are
also identified main competitors of this festival. The practical part is completed with
evaluation of communication activities in years 2012 and 2013, focusing on trailers and
posters.

Thesis is finished with a few recommendations for festival communication. The
ideas are based on detected information and could lead to increase of attendance and
awarness of festival.

Klíčová slova
Febiofest, marketing filmového festivalu, filmový festival, Febio

Keywords
Febiofest, marketing of film festival, film festival, Febio
Rozsah práce: 54 608 znaků

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne:

Anežka Svobodová

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce, panu docentu Haladovi za
konzultace a cenné připomínky k práci. Poděkování patří také panu Sladkému,
tiskovému mluvčímu festivalu, za poskytnuté informace. Ráda bych také vyjádřila dík
rodině a přátelům za trpělivost a podporu.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK
Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA:
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta:

Razítko podatelny:

Anežka Svobodová
Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta:
2011/2012
E-mail diplomantky/diplomanta:
Annie.svobodova@seznam.cz
Studijní obor/forma studia:
Marketingová komunikace a public relations/prezenční
Předpokládaný název práce v češtině:
Komunikační aktivity filmového festivalu Febiofest v letech 2012–2013
Předpokládaný název práce v angličtině:
Communication activities of the film festival Febiofest in 2012–2013
Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013):
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí)

LS 2013/2014
Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):
Popis a analýza komunikace mezinárodního filmového festivalu Febiofest v letech 2012–2013. Febiofest
patří k důležitým filmovým událostem v České republice. Již dvacet let přiváží do Prahy a později i do
jiných českých a slovenských měst kvalitní filmy a slavné hosty.
Cílem práce je představit festival, jeho historii a zázemí. Práce se bude věnovat i osobě Fera Feniče a
společnosti Febio. Zanalyzuji pozici festivalu na domácí scéně, jeho konkurenty a partnery. Zhodnotím
komunikační aktivity v jednotlivých letech a v případě zjištění nedostatků navrhnu strategii do
budoucna.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
1. Úvod
2. Představení festivalu
2.1. Historie festivalu
2.2. Fero Fenič
2.3. Společnost Febio
3. Marketingová komunikace kulturních akcí
3.1. Teoretické vymezení
3.2. Marketing kultury
3.3. Marketing filmového festivalu
4. Komunikační aktivity festivalu Febiofest
4.1. Pozice festivalu na místní scéně
4.2. Konkurence
4.3. Používané prostředky komunikace
4.4. Partneři festivalu
4.5. Zhodnocení komunikace v roce 2012

4.6. Zhodnocení komunikace v roce 2013
4.7. Doporučení komunikační strategie do budoucna
5. Závěr
Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):
Oficiální webové stránky: www.febiofest.cz
Tiskové zprávy v letech 2012–2013
Audiovizuální reklama v letech 2012–2013
OOH reklama v letech 2012–2013
Postup (technika) při zpracování materiálu:
Deskripce a analýza komunikace festivalu Febiofest v letech 2012–2013.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
PELSMACKER, Patrick de., GEUENS, Maggie, BERGH, Joeri Van den a kol. Marketingová
komunikace, Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1.: Publikace shrnuje
základní informace o marketingové komunikaci, jejích technikách a aplikace.Poskytuje teoretický základ
k výkladu pojmů.
JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění, Praha: Grada Publishing, 2008. 288
s. ISBN 978-80-247-2724-0.: Kniha se zabývá aplikací postupů komerčního marketingu na oblast umění
a kulturních akcí. Umění a kulturu považuje za produkt a ukazuje, jak je propagovat.
JOHNOVÁ, Radka., ČERNÁ, Jitka a kol. Arts marketing: marketing umění a kulturního
dědictví, Praha: Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 978-80-245-1276-1.: Text shrnuje základní
informace o marketingu umění. Také se věnuje aplikaci komerčního marketingu na oblast umění.
FENIČ, Fero. Fenomén Febio, Praha: Febiofest, 2008. 503 s. ISBN 978-80-254-1521-4.: Publikace
popisuje dějiny nezávislé společnost Febio. Informuje o filmovém festivalu Febiofest a jiných projektech,
kterými se zabývala.
BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury, Zlín: VeRBuM, 2012. 198 s. ISBN 978-80-87500-17-0.:
Příručka shrnuje marketingové strategie, které se používají v kulturním prostředí. Zabývá se
ekonomickou stránkou, vztahy se širokou veřejností a komunikaci s návštěvníky kulturních akcí.
VALCK, Marijke de. Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2007. 276 s. ISBN 978-905-3561-928.: Publikace shrnuje historii
filmových festivalů, i jejich interní fungování. Předkládá filmový festival jako prostor pro marketing
filmu. Zabývá se zejména evropskými festivaly a zkoumá jejich provázanost s městy, ve kterých se konají.
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za
posledních pět let)
Kronďáková: Komunikační aktivity filmového festivalu Jeden svět (v letech 2009-2011), Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012
Tesařová: Analýza marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce
2008, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010
Kafuňková: Projekce artových filmů v multikině Cinestar Anděl, Vysoká škola ekonomická, 2011
Datum / Podpis studenta/ky
…………………….

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

………………………
Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

Obsah
ÚVOD ............................................................................................................................... 2
1

PŘEDSTAVENÍ FESTIVALU .............................................................................. 3
1.1 Historie festivalu........................................................................................................................3
1.2 Fero Fenič..................................................................................................................................5
1.3 Společnost FEBIO......................................................................................................................6

2

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KULTURNÍCH AKCÍ........................... 8
2.1 Teoretické vymezení ..................................................................................................... 8
2.1.1 Marketingový mix............................................................................................... 8
2.2 Marketing kultury.......................................................................................................10
2.2.1 Marketingový mix v kultuře...............................................................................10
2.3 Marketing filmového festivalu....................................................................................10

3

KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY FILMOVÉHO FESTIVALU FEBIOFEST 11
3.1 Značka Febiofest ....................................................................................................... 11
3.2 Pozice festivalu na místní scéně................................................................................. 13
3.3 Konkurence ................................................................................................................ 13
3.3.1 Festival Jeden svět .......................................................................................... 14
3.3.2 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary .................................................... 14
3.3.3 Další konkurence ............................................................................................ 14
3.4 Používané prostředky komunikace ............................................................................ 15
3.4.1 On-line komunikace – webové stránky Febiofestu .......................................... 15
3.4.2 On-line komunikace – sociální sítě ................................................................. 16
3.4.3 On-line reklama .............................................................................................. 18
3.4.4 Offline komunikace – TV, rádio a tisk ............................................................ 18
3.4.5 Offline komunikace – OOH ............................................................................. 19
3.5 Partneři festivalu ....................................................................................................... 19
3.6 Zhodnocení komunikace festivalu v roce 2012.......................................................... 21
3.7 Zhodnocení komunikace festivalu v roce 2013.......................................................... 23
3.8 Doporučení komunikační strategie do budoucna ...................................................... 25

ZÁVĚR........................................................................................................................... 26
SUMMARY ................................................................................................................... 27
POUŽITÁ LITERATURA ........................................................................................... 28
SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 31
PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 32

1

Úvod
Filmový festival Febiofest patří mezi nejvýznamnější filmové události v České
republice. Za více než dvacet let své existence prošel značnou proměnou. Z festivalu
pro pár filmových nadšenců se stal skutečný mezinárodní svátek filmu, který
každoročně navštíví několik desítek tisíc diváků. Stále však zůstává věrný svému
prvotnímu cíli, tedy, že divák je vždy na prvním místě.
Febiofest je zajímavý nejen svým přístupem k divákům, ale i historií a celým
pozadím akce. Příběh festivalu, který byl vybudován jediným člověkem z ničeho, je
zajímavý i z marketingového hlediska. I přes svůj nepopiratelný přínos českému
kulturnímu prostředí a nebývalý rozsah akce je festival ve své komunikaci stále velmi
přátelský a komorní. Proto jsem se rozhodla zmapovat a popsat komunikaci této filmové
události. Ve své práci se zaměřím na dva ročníky festivalu, devatenáctý a dvacátý (roky
konání 2012 a 2013). Protože je festival kvůli putování po celé republice a na Slovensko
velmi rozsáhlý, zaměřila jsem svou práci zejména na hlavní, pražskou část.
S tím, jak jsem studováním materiálů pronikla hlouběji do tématu, jsem musela
lehce pozměnit obsah oproti tomu původně zamýšlenému, který jsem uvedla v tezi.
Kapitolu o komunikaci festivalu jsem rozšířila o podkapitolu věnující se značce
Febiofest. Dále jsem pak jednotlivé kapitoly rozdělila na menší podkapitoly, aby byla
práce lépe strukturovaná a přehlednější.
První kapitola hned po úvodu se věnuje základnímu představení festivalu. Je do
ní zahrnuta historie Febiofestu i informace o společnosti Febio, která stojí za jeho
vznikem. Jedna z podkapitol se věnuje také osobě Fera Feniče, zakladatele Febia i
Febiofestu. Ve třetí kapitole je teoretické vymezení marketingové komunikace jako
takové, i té její části, která se věnuje kultuře či filmovým festivalům. Následuje část
popisující komunikační aktivity festivalu. Otevírá ji již zmíněná část o značce Febiofest.
Dále sem jsou zahrnuty informace o pozici festivalu v České republice a jeho
konkurenci. Kapitola pokračuje deskripcí používaných prostředků komunikace a
zhodnocením aktivit v letech 2012 a 2013. Uzavírá ji část, kde jsou na základě
zjištěných poznatků navrženy možné způsoby komunikace do budoucna.
Cíl práce zůstal stejný, jako jsem uvedla v tezi. Je jím celkové představení
festivalu, včetně jeho historie a zázemí. Zvoleným postupem je pak deskripce a analýza
komunikačních aktivit se zaměřením na dva již zmíněné ročníky.
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1

Představení festivalu

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest je v současné době největším
filmovým festivalem v České republice. Každý rok přináší divákům po celé zemi na 200
filmů. Hlavní část festivalu se koná v Praze, odkud putuje do měst v celé České
republice a na Slovensko. Celková návštěvnost festivalu se loňský rok přehoupla nad
hranici 100 000 diváků. Ti loni dohromady zhlédli 544 projekcí.1 I přes stále se
rozrůstající podobu si festival uchovává svůj původní cíl: všechno pro diváka.

1.1 Historie festivalu
Febiofest byl založen nezávislou filmovou a televizní společností Febio. Za
vznikem festivalu stojí tehdejší ředitel společnosti Febio, Fero Fenič a publicista Pavel
Melounek. Hlavním důvodem založení festivalu byla jejich snaha o udržení a propagaci
kulturních hodnot. V prosinci roku 1993 se festival konal poprvé. Nesl název 1.
přehlídka nekomerční kinematografie a videa a odehrál se v Euroclubu a ve dvou sálech
kina Praha. Prvního ročníku se zúčastnilo 10 tisíc diváků a rozpočet činil pouhých
200 tisíc, které získala společnost Febio od Agrobanky.2
Druhý ročník filmové přehlídky se odehrál v lednu roku 1995. Pro velký zájem
diváků byl přesunut na Václavské náměstí do kina Blaník, kde mohlo v jednom kinosále
sledovat filmy až 800 diváků. Promítané filmy také poprvé soutěžily o Cenu české
kritiky, a to ve třech kategoriích – nejlepší hraný, dokumentární a animovaný film.
Oceněním byla soška Olbrama Zoubka, pojmenovaná Kristián podle nejznámějšího
českého filmového milovníka. Tento ročník Febiofestu byl přelomový také tím, že se
dal poprvé označit za mezinárodní. Po rozdělení Československa a ztrátě kontaktů
českých a slovenských filmových tvůrců proběhl Febiofest i ve slovenské Bratislavě.
V roce 1996 se Febiofest po Praze přesunul i do Zlína a Brna. Pro festival
organizovaný nezávislou filmovou společností to představovalo další výdaje na
organizaci, program a další finanční podporu. Společnost Febio tak od té doby finančně
podporuje kulturu ve vybraných českých městech, která festival hostí. „Tato finanční
injekce pak byla i v dalších letech poskytována všem těm regionům, kde festivalové
ozvěny probíhaly, než se některým z nich podařilo získat podporu svého města nebo se
stát na ní nezávislými. Těm, kterým se to nepovedlo, poskytuje Febiofest finanční
podporu dodnes.“3 Tato podpora začala paradoxně v situaci, kdy byl ohrožen rozpočet i
samotné pražské části festivalu. Hlavní město Praha totiž začala filmovou událost
podporovat až v následujícím roce. Příspěvky však stále tvoří malou část celého
rozpočtu.

Ohlédnutí za 20. Febiofestem. In: Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest [online]. [cit. 2014-0412]. Dostupné z: http://www.febiofest.cz/20_archive/cs/novinky/ohlednuti-za-20-febiofestem?id=27
2
FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 438–442.
3
FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 440.
1

3

Prvního generálního sponzora získal Febiofest až při konání 4. ročníku v roce
1997. Na dalších šest let se jím stal telefonní operátor Český Telecom. Díky této
finanční podpoře se mohl festival nadále rozrůstat a profesionalizovat. Přesunul se do
pěti dalších českých měst a o dva roky později i do slovenské Banské Bystrice. O rok
později se bylo možné o festivalu dozvědět po celé České republice. „Pátý ročník
(1998) již obsáhl celou republiku, protože v deníku Lidové noviny začal po dobu
festivalu vycházet festivalový deník Echo Febiofestu. Febiofest je tak dodnes jedinou
filmovou akcí u nás, která má svůj deník šířený celostátním tiskem (vychází celkem
desetkrát).“4
Ač se festival dále rozrůstá, nezapomíná na skupiny obyvatel, které jiné festivaly
přehlížejí. Diváci tak mohou navštívit sekci gay a lesbických filmů či snímky s romskou
tematikou. Febiofest se také snaží přiblížit film co nejširší sociální skupině obyvatel.
V roce 2000, tedy během 7. ročníku proběhlo první veřejné promítání festivalových
filmů. Konalo se na Hlavním nádraží v Praze a bylo pro diváky zadarmo. Tak začala
tradice, kdy kino vzniká na různých místech, jako jsou muzea či nemocnice, kde se pak
pouštějí tematické filmy. Ve stejném roce přibylo k současným cenám Kristián i další
ocenění. Cenu za přínos světové kinematografii si ze sedmého ročníku odnesl polský
režisér Krzysztof Zanussi.
Významnou proměnou prošel festival v roce 2001. Tehdy byly filmové projekce
přesunuty z Václavského náměstí a kinosálů v jeho přilehlém okolí do Slovanského
domu. Tam se kromě promítání poprvé odehrál i Febiofest Music festival. V době mezi
filmy se pro diváky odehrálo 26 hudebních vystoupení. S novými prostory se festival
zprofesionalizoval a zařadil se mezi respektované akce tohoto druhu. Součástí této
proměny byl i zahajovací večer, který se uskutečnil v Obecním domě. Této party se
každoročně účastní více než dva tisíce hostů, jejichž účast dokazuje to, kam až se
festival za léta své existence posunul. Z nezávislé přehlídky filmů pro 10 tisíc diváků se
stal největší český filmový festival (dle počtu projekcí).5
S narůstajícím počtem filmů a prestiže pražského festivalu rostla i poptávka měst,
kam přijížděla druhá část festivalu – Ozvěny Febiofestu, po plnohodnotnějším
programu. Vedení Febiofestu se odhodlalo k odvážnému kroku, ozvěny soustředilo
hlavně na Brno a Ostravu. Těm Febiofest „poprvé v jejich historii nabídl plnohodnotné
filmové festivaly. V Brně uvedl v sedmi sálech 175 filmů a v Ostravě v osmi sálech
dokonce 190!“6 Díky tomuto kroku se počet projekcí navýšil na více než tisíc a rozsah
Febiofestu byl tak větší než rozsah všech ostatních českých filmových festivalů
dohromady.

FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 440.
Statistiky. In: FEBIO FEST [online]. [cit. 2014-05-06]. Dostupné z:
http://archiv.febiofest.cz/10_archive/
6
FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 442.
4
5
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Zásadní změnou prošel Febiofest v roce 2005. Dvanáctý ročník festivalu se
přesunul do prostor tehdejšího multikina Village Cinemas Anděl (nyní Cinestar Anděl).
Zároveň s místem konání se změnil i termín filmové přehlídky, který byl stanoven na
konec března. Ve stejný rok začali organizátoři Febiofestu myslet i na mladší diváky a
byl zaveden Febiofest Junior festival. Během dopoledne jsou uváděny filmy pro děti a
mládež, o víkendu se promítá pro děti z dětských domovů.
Zatím poslední proměnou, kterou Febiofest prošel, bylo spojení se sdružením Klub
nemocných cystickou fibrózou. V rámci Febiofestu bylo vyčleněno šest promítání, na
které byly k dostání dražší lístky. Tento rozdíl ceny vstupného byl následně předán
právě českému sdružení, které se zabývá pomocí pacientům s touto nemocí. Vybráno
bylo celkem 32 tisíc korun, které poslouží k nákupu prostředků nezbytných k ulehčení
života nemocným.7
Febiofest si za dvacet jedna let své existence vybudoval pevné postavení i mezi
filmovými tvůrci a hvězdami, které každoročně přijíždějí. Festival svou návštěvou
poctili například polský režisér Roman Polanski, italská herečka Claudia Cardinale, či
ruský filmový tvůrce Nikita Michalkov. Zároveň přináší českým a slovenským divákům
filmy v evropské nebo dokonce světové premiéře. I přes nárůst popularity a významné
postavení mezi českými filmovými událostmi zůstává Febiofest věrný svým divákům.
To dokazuje i 15. ročník festivalu (2008) a vznik nového ocenění, ceny nejlepšímu
mladému evropskému filmu, kterou udělují právě diváci. „Porotu nepředstavují filmaři,
ale 33 vybraných občanů z různých věkových a sociálních skupin.“8 Cenu představuje
finanční podpora pro tvůrce a uvedení v českých kinech. Diváci tak mají v rukou osud
velmi důležité kategorie. To jen potvrzuje, že ač se festival od počátku v mnohém
proměnil, cíl „vše pro diváka“ zůstává stále stejný.

1.2 Fero Fenič
Osobnost slovenského filmového producenta, scénáristy a režiséra Fera Feniče je
neodmyslitelně spjatá se společností Febio a filmovým festivalem Febiofest.
Fero Fenič se narodil v roce 1951 na vesnici Nižná Šebastová ve východním
Slovensku. Po maturitě byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Komenského
v Bratislavě, kde studoval žurnalistiku. Studium zde však nedokončil. Roku 1972
nastoupil na pražskou FAMU. Po šesti letech úspěšně absolvoval obor filmové a
televizní dokumentární režie.9

Febiofest věnoval 32 000 korun Klubu nemocných cystickou fibrózou. In: Mezinárodní filmový festival
Praha - Febiofest [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z: http://febiofest.cz/cs/neprehlednete/febiofestvenoval-32-000-korun-klubu-nemocnych-cystickou-fibrozou-40
8
FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 442.
9
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První pracovní zkušenosti získával od roku 1979 jako režisér ve Štúdiu krátkých
filmoch Slovenské filmové tvorby v Bratislavě. „V březnu 1986 musel přerušit svou
filmovou činnost a opustit Štúdio krátkých filmov pro tzv. "politickou nespolehlivost a
protisocialistické smýšlení".10 Poté působil několik let externě v Cestovní kanceláři
mládeže jako průvodce.
Rok 1991 byl pro Feniče z profesního hlediska velmi významný. Založil vlastní
nezávislou filmovou a televizní společnost FEBIO s. r. o. Ta zahájila svou činnost
v březnu následujícího roku a od té doby produkuje nezávislou dokumentární tvorbu.
Ve společnosti FEBIO s. r. o. také produkoval svou autorskou a režijní tvorbu, která čítá
přibližně 36 snímků. Sám také další pořady, které společnost produkovala, vedl.
O dva roky později, v prosinci roku 1993 založil Přehlídku nekomerční
kinematografie a videa a stal se jejím ředitelem. I přes to, že Mezinárodní filmový
festival Praha Febiofest, jak se nyní přehlídka jmenuje, v roce 2013 prodal, stále zůstává
v jeho čele jako prezident celé akce. Hlavním důvodem prodeje festivalu byla podle
tiskové zprávy proměna původně spontánní akce v plně profesionalizovanou událost.11
Fenič se však neangažuje pouze v souvislosti s aktivitami společnosti Febio.
V roce 2011 se zúčastnil konkurzu na pozici ředitele České televize.12 O rok později na
sebe upozornil založením iniciativy za přejmenování pražského letiště Ruzyně na
Letiště Václava Havla. K tomuto kroku nakonec skutečně díky Feničem založené petici
došlo. Slavnostního ceremoniálu, který se konal 5. října 2012, se zúčastnilo více než
600 hostů.13

1.3 Společnost FEBIO
Nezávislá filmová a televizní společnost Febio vznikla 10. 12. 1991. Hlavním
impulsem pro vytvoření společnosti byla neukotvenost a poněkud rozpačitá situace
české dokumentaristické tvorby po Sametové revoluci v roce 1989. Název Febio byl
odvozen od jména zakladatele a ředitele Fera Feniče – FEničův BIOgraf. Fenič byl také
jediným investorem, který složil základní jmění 100 000 Kč při zapisování společnosti
s ručením omezením do Obchodního rejstříku. První spolupracovnicí se stala Feničova
spolužačka z FAMU Alena Hynková. Později s tím, jak FEBIO rostlo, a vznikaly další

---/// FERO FENIČ - autorizované stránky ///--- [online]. [cit. 2014-04-13]. Dostupné z:
http://ferofenic.cz/cz/text_fs.html
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Fero Fenič prodal Febiofest, zůstává však dál ve vedení. Mladá fronta DNES. 9. 3. 2013.
12
Ředitele ČT vybere rada z 36 kandidátů. In: Česká pozice [online]. [cit. 2014-05-11]. Dostupné z:
http://ceskapozice.lidovky.cz/reditele-ct-vybere-rada-z-36-kandidatu-dvm/tema.aspx?c=A110822_174759_pozice_33419
13
Ruzyně je už minulostí. Vítejte na Letišti Václava Havla. In: IDnes.cz [online]. [cit. 2014-05-11].
Dostupné z: http://praha.idnes.cz/prejmenovani-letiste-v-ruzyni-na-praha-vaclav-havel-fyi-/prahazpravy.aspx?c=A121005_123746_praha-zpravy_sfo
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projekty, byly rozšířeny i řady spolupracovníků, především o Feničovy bývalé
spolužáky z FAMU.14
Prvním pořadem, který ve společnosti Febio vznikl, byl cyklus OKO, pohled na
současnost. Ten se vysílal v České televizi jednou za dva týdny v rámci týdeníku
Kanafas, který uváděl Krátký film. Spolu s prvním pořadem bylo potřeba vymyslet i
znělku a logo celé společnosti. „Protože jsem se ve všem snažil odlišit naši tvorbu od té,
která v té době na obrazovkách existovala (výtvarné řešení znělky se zcela vymykalo
tehdejším zvyklostem), tak obdobně jsem do hudební znělky zvolil ženský vokál (Bára
Basiková). Do té doby se totiž v žádné znělce lidský hlas nevyskytoval.“15 Logem
společnosti se stal žlutý blesk, který navrhl výtvarník Petr Lev. Tyto dva symboly
doprovázejí tvorbu Febia dodnes.
Dalším počinem společnosti Febio byl pořad GEN – galerie elity národa. Ten od
roku 2003 přinášel divákům profily české elity. Cyklus byl určen většinovému divákovi,
dokument tedy běžel v hlavním vysílacím čase. Každý díl trval pouhých 14 minut, dobu
dostatečně dlouhou na to, aby diváka zaujal a přitom nenudil. Mezi další projekty, které
ve Febiu vznikly, patří například politická satira Česká soda či cestovatelský pořad
CESTOMÁNIE a pokračování NOVÁ CESTOMÁNIE.
Společnost Febio se však nevěnovala pouze produkci a výrobě televizních
dokumentárních snímků. Ve snaze vytvářet a udržovat kulturní hodnoty vznikaly ve
spolupráci se společností Febio i celovečerní snímky. Příležitost natočit film byla
poskytnuta téměř všem českým filmovým tvůrcům, jako je Věra Chytilová, Juraj
Jakubisko, Jiří Menzel či Jan Špáta.16
Jedním z posledních projektů společnosti Febio je nedokončený projekt Febio TV.
Tato televizní stanice chtěla oslovit širokou diváckou skupinu (15–55 let), které chtěla
nabídnout komerční stanici s kulturní hodnotou programu.17 Poprvé se objevil návrh
projektu vlastní televize v roce 2004. O dva roky později získala Febio TV licenci pro
zemské digitální vysílání. Projekt však nebyl nikdy dotažen do konce. Hlavní překážkou
byl stav televizního trhu v České republice. Ten byl velmi monopolní a situaci
nepomohl ani zákon s náhradními licencemi. „Nejasnost a nezávaznost termínů
přechodu z analogového na digitální vysílání, a tím i jeho dostupnost divákům, je však
pro plnoformátový kanál, jakým Febio TV chtělo být, velkou překážkou pro nalezení
financování svého nákladného záměru.“18 Následně ochromila svět finanční krize a
projektu Febio TV se nepodařilo sehnat investory, byl proto pozastaven.

FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 12–13.
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16
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2 Marketingová komunikace kulturních akcí
2.1 Teoretické vymezení
Marketingová komunikace je společenskovědní obor, který zahrnuje nejen prvky
ekonomie, ale i např. sociologie či psychologie.19 Neustále také dochází k vývoji tohoto
oboru. To z něj dělá vědní disciplínu, která je hůře akademicky uchopitelná, zároveň je
však snáze pochopitelná na praktických případech.
V roce 1985 použila Americká marketingová společnost první definici marketingu.
„Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a
distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle
jednotlivců i organizací.“20 Dalo by se tedy říci, že cíl je primární prioritou a stanovení
nástrojů marketingové komunikace, distribuce a umístění na trhu je mu podřízeno.

2.1.1 Marketingový mix
V marketingové komunikaci jde tedy o to, aby byl produkt dostupný na správném
místě, za vhodnou cenu pro odpovídající zákazníky. Dále musí být podpořen takovou
propagací, aby uspěl mezi konkurenčními produkty. Z toho vychází i nástroje
marketingového mixu 4P, které stanovil Philip Kotler ve své knize Marketing
management. Patří mezi ně produkt (product), distribuce / místo prodeje (place), cena
(price) a propagace (promotion).
Produkt nemusí označovat pouze hmotný statek. Mezi produkt se v marketingovém
mixu řadí i služby (např. zájezdy), myšlenky (životní styl), místa (historické budovy),
činnosti (sport, umělecké dílny) či události. Právě v případě kultury a kulturních
událostí se jedná o událost, které se zákazník zúčastní, a zážitek, který mu návštěva
přinese.21
Distribuce znamená dodání produktu na ideální místo prodeje, aby ho měl zákazník
na co nejvhodnějším místě. V mnoha případech (např. pokud je produktem místo) nelze
umístění ovlivnit. Proto je důležité poskytnout zákazníkovi správnou navigaci, aby se
mohl dobře orientovat.
Cena je nedílnou součástí komunikačního mixu. Pro mnoho zákazníků představuje
nejdůležitější informaci. Dalo by se říci, že je základním faktorem, který určuje, jaká
bude poptávka po produktu. V odvětví kultury má své specifické postavení. Cena zde
totiž odráží nejen poptávku a další ekonomické faktory, ale i kulturní hodnotu produktu.
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komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003, str. 23.
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To, jakou cenu budou zákazníci ochotni zaplatit, tak určují i jejich preference jako jsou
vkus či móda.
Propagací se rozumí aktivity spojené s odlišením našeho produktu od toho
konkurenčního. Tato složka zahrnuje veškerou komunikaci se zákazníkem. Patří sem
tedy reklama, public relations, sponzoring, podpora prodeje a přímý prodej. Tento
segment bývá také označován jako komunikační mix.22

2.2 Marketing kultury
„Neexistuje tedy jedno umění, jedna kultura, stejně jako neexistuje jeden
univerzální marketingový přístup, který bychom mohli v jeho prostředí použít.“23
Kultura představuje pro každého něco jiného, je velmi pestrá a rozmanitá. Je to široký
pojem, který zahrnuje výstavy, divadlo, film, architekturu, hudbu a další odvětví. Ze své
povahy se jedná o velmi subjektivní produkt. Z toho vychází i jiný přístup
v marketingové komunikaci, než jaký je běžný v jiných, racionálnějších odvětvích.
Komunikaci kulturních odvětví se věnuje obor art marketing. Ten lze využívat jak
v komerční, tak v neziskové oblasti. Zahrnuje všechny podoby kultury, od té „vyšší“ po
tu, která má za primární cíl pobavit spotřebitele.
Specifika marketingu kultury odráží odlišný přístup zákazníka, než jaký je běžný
v jiných odvětvích. Zákazník se orientuje v první řadě podle produktu. Cena pro něj
mnohdy nepředstavuje zásadní kritérium. Pokud je ochoten zaplatit za kulturu jako
takovou, jakožto přidanou hodnotu, pak pro něj částka není určující. Proto je důležitá i
správná propagace a místo prodeje. Podrobněji budou nástroje marketingového mixu
popsány v následující podkapitole.
Při konání kulturních akcí je nutná i komunikace prostřednictvím partnerů události.
Jejich shánění je ale mnohdy obtížné. „Problém mnoha kulturních akcí bývá v tom, že
ony samy nemají alespoň na první pohled příliš možností, co nabídnout jako
‚protiplnění‘. Reklamní spolupráce má z podnikatelského hlediska smysl tehdy, když je
publikum kulturní akce dostatečně velké a z velké části se kryje s (potenciálními)
cílovými skupinami sponzorující firmy …“24 Je tedy vhodné vytvářet partnerství
s takovými společnostmi, které mají s událostí nějakou spojitost, nebo mohou podpořit
dobrý obraz akce mezi cílovými skupinami.

JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing, 2008, str. 19-20.
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2.2.1 Marketingový mix v kultuře
Nejvíce budou rozdíly v marketingu kultury viditelné na již popisovaném
marketingovém mixu 4P. Ten se dá aplikovat i na toto odvětví, definice jednotlivých
segmentů je ale poněkud odlišná.
Produkt je v kultuře velmi ovlivněn značkou události nebo uměleckého počinu.
Pokud má produkt vybudované určité renomé, je pro něj snazší další komunikace. Za
produkt se v kulturní sféře dají považovat jak hmotné věci (obraz, socha), tak událost
(festival, výstava) či zážitek (divadelní představení).
Místo prodeje označuje místo, kde se buď prodává produkt, nebo kde se odehrává
kulturní událost. Také může odkazovat na budovu, kde se odehrává nějaké kulturní
dění, jako je divadlo, muzeum či výstavní síň. Součástí ideálního místa je i dobrá
dostupnost a přehledná orientace pro návštěvníka.
Přístup k ceně je v kulturním odvětví poněkud odlišný. Za kulturu utrácejí lidé,
kterým záleží na jejích hodnotách a estetičnu. Výše ceny tedy neurčuje poptávku tak
zásadně, jako v jiných sektorech. Cena není to první, co zákazníka zajímá při pohledu
na produkt, a proto je těžko uchopitelná. Každý zákazník chápe kulturu jinak a každý je
za ni ochoten zaplatit podle vlastního cítění a přesvědčení jinou částku. Stejně tak se
nedá přesně porovnat s konkurencí, protože nabízené zážitky či předměty nejsou
shodné.25
Propagace zahrnuje stejné aktivity jako v případě tradičního komunikačního mixu.
I kultura využívá reklamy, public relations, sponzoringu, podpory prodeje a přímého
prodeje. Propagace je v kulturní sféře důležitým faktorem. Z důvodu nejasné podoby
produktu je nutné, aby mu plně odpovídala a dokázala zákazníka dostatečně upoutat.

2.3 Marketing filmového festivalu
Marketing filmového festivalu vychází z výše popsaných principů kulturního
marketingu. Toto tvrzení se dá ilustrovat na komunikačním mixu 4P. Produktem je
událost či zážitek (filmový festival a filmová projekce jako taková), který je
návštěvníkovi zprostředkován. U filmového festivalu navíc zahrnuje i vzpomínky, které
si po jeho návštěvě uchová. Místem se rozumí prostor, kde se tato událost odehrává a
cena označuje částku, kterou zákazník zaplatí za jednotlivé projekce. V rámci distribuce
pak filmový festival využívá zejména reklamy, public relations a sponzoringu.
Filmový festival je specifickou kulturní událostí. Ač je sám o sobě produktem,
musí komunikovat i skrz propagaci promítaných snímků, aby podpořil své vlastní
Např. divadelní představení v Národním divadle a v divadle v okresním městě. Produktem je v obou
případech divadelní zážitek, nelze však očekávat porovnatelnou cenu a ochotu návštěvníků zaplatit za
událost stejně vysokou cenu.
25
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jméno. Umělecká událost je tedy propagována dalším uměním. V případě filmového
festivalu se může jednat o komerční i neziskový sektor art marketingu. Zařazení do
jedné z kategorií záleží na organizátorovi a celé podstatě festivalu. Febiofest se řadí do
komerční sféry.
U propagace filmových festivalů je vzhledem k jejich podstatě velmi důležitá
vybudovaná značka. Ta pomáhá potenciálním návštěvníkům rozhodnout se, zda festival
navštíví, či ne. Značku filmového festivalu ovlivňuje nejen program a zvolené filmy, ale
i místo konání, hosté festivalu a další faktory.
Důležitou součástí komunikace filmového festivalu, kde komunikuje sám za sebe a
ne za promítané filmy, je logo a festivalová znělka. To jsou atributy, které jsou v
myslích návštěvníků pevně spojené se značkou. Festivalová znělka je v případě filmové
události velmi důležitá, protože odráží celkovou uměleckou hodnotu události a
naznačuje, jakým směrem se filmová přehlídka ubírá.
Místo konání filmového festivalu je také velmi podstatné. Na základě konání
takovéto akce se totiž i z malého města může stát centrum kultury. K této situaci
dochází například u festivalu v Karlových Varech či v Cannes. Tyto festivaly mají
situaci ztíženou tím, že si nejprve musely vybudovat svou vlastní značku, aby na místo
konání upozornily. Febiofest má oproti těmto festivalům tu výhodu, že se koná v Praze,
která je považována za významné světové centrum kulturní turistiky.26

3 Komunikační aktivity filmového festivalu Febiofest
Filmový festival Febiofest se řadí mezi nejnavštěvovanější filmové události
v České republice. Ač patří mezi stálice českého filmového prostředí, komunikace
s diváky, i těmi potenciálními, je nezbytná. V následující části se budu zabývat
postavením Febiofestu na českém trhu, jeho konkurenty a komunikačními prostředky,
které využívá pro svou propagaci.

3.1 Značka Febiofest
V kulturním prostředí je velmi důležité, zda má instituce či událost vybudovanou
značku. U filmového festivalu je toto ještě patrnější, protože divák si kupuje lístky na
představení, která nezná a musí se spolehnout na organizátora. Pokud patří festival mezi
zavedené a má dobrou pověst, je pravděpodobnější, že zaujme cílovou skupinu a přiláká
více diváků.
Febiofest je na českém trhu filmových událostí již zavedenou značkou. Diváci, i ti
potenciální, vědí, co mohou od tohoto festivalu čekat. Febiofest si v České republice
26

VALCK, Marijke de. Film festivals: from European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2007, s. 75.
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vybudoval pověst profesionální akce, která má filmovému fanouškovi co nabídnout.
Tento obraz je podstatným základem pro marketingovou komunikaci a oslovování
veřejnosti. Vliv na budování značky Febiofest měla celá řada faktorů. Festival se
postupně vnitřně organizačně profesionalizoval a s tím rostla i jeho prestiž „navenek“.
Obraz značky ovlivňuje také komunikace festivalu, její tón. Komunikace
Febiofestu se mění v závislosti na využívaném médiu, její tón však zůstává stále stejný.
Propagace je vedena pouze pozitivně. Způsob sdělení je vstřícný a přístupný i laikům.
Nikoho nediskriminuje a je kultivovaný. V souvislosti s tím je pozitivní i mediální obraz
festivalu. Nejsou s ním dávány do souvislosti negativa a je tak velmi přátelský.
Dopad na budování pověsti mělo v průběhu jednotlivých ročníků mimo jiné i místo
konání Febiofestu. Původně komorní událost se postupem času přesunula do multikina
Cinestar Anděl, kde je návštěvníkům festivalu poskytován veškerý komfort a zázemí.
Při akci je před komplexem navíc rozvinut červený koberec, který je sám o sobě
známkou jisté prestiže. Další významnou lokalitou spojenou s Febiofestem je budova
Obecního domu na Náměstí republiky, kde se každoročně koná zahajovací večírek.
Významná pražská secesní památka, kde se každý rok odehraje množství výstav a
koncertů světových interpretů je symbolem kvalitního kulturního zážitku. Její spojení
s Febiofestem je tedy významnou součástí v budování značky.
Na budování značky má vliv také organizace festivalu a lidé, kteří za ním stojí.
Febiofest byl vybudován z ničeho a prakticky jedním člověkem. Právě pevné spojení
Fera Feniče a festivalu je pro budování značky velmi důležité. Pro návštěvníka festivalu
je snazší ztotožnit se s konkrétní osobou, která za akcí stojí, než s celou organizací a
společností. Takto je k divákům zachován osobnější přístup. Problém v tomto spojení
Fenič – Febiofest mohl nastat v roce 2013, kdy Fenič festival prodal. I nadále však
zůstal ředitelem celého festivalu a na značku, kterou si festival vybudoval, neměl jeho
prodej zásadní vliv. V současné době se na organizaci hlavní pražské části festivalu
podílí pouhých pět lidí.27
Nedílnou součástí značky Febiofest je jeho logo. To prošlo od prvního ročníku
festivalu jen nepatrnou proměnou. Nejprve jej představoval obdélník se slovem
Febiofest rozděleným do dvou řádků a dvěma koncovými číslovkami letopočtu, kdy se
festival konal. Od roku 2000 představuje logo festivalu název Febiofest, který je
rozdělen do dvou řádků a ve třetím řádku je vždy uveden ročník, kdy se filmová
přehlídka koná. Logo má čtvercový formát a je vyvedeno vždy v kombinaci tří barev.
Tyto použité barvy jsou jedinou součástí loga, které se rok od roku mění.
Další důležitou součástí prezentace značky Febiofest je festivalová znělka. Ta má
jakožto filmová upoutávka na filmový festival vypovídající hodnotu o kulturní hodnotě

27

Informaci poskytl Pavel Sladký, tiskový mluvčí festivalu a koordinátor PR aktivit.
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celé akce. Filmové znělky z 19. a 20. ročníku budou zanalyzovány v kapitolách
věnujících se daným ročníkům.

3.2 Pozice festivalu na místní scéně
V České republice se každý rok uskuteční téměř padesát filmových festivalů. 28 Ty
jsou zaměřeny na snímky mnoha žánrů a zemí původu. Každý z festivalů má svého
tradičního diváka a snaží se oslovit co nejvíce dalších.
Mezi silné stránky Febiofestu patří celkový přístup k divákům. O současnou
podobu a rozsah festivalu se totiž zasloužili právě oni. Díky neočekávanému zájmu se
z malé filmové nezávislé akce stala událost, která navštíví celou Českou republiku a
Slovensko. Celý formát putovního festivalu je v České republice unikátní. Právě tato
historie představuje důležitou součást celého obrazu festivalu. Plně se v ní odráží také
heslo celého festivalu, již zmíněné „vše pro diváka“. To je kromě rozsahu festivalu
poznat i na ceně vstupenek (lístek na 2D film stál letos 89 Kč)29 nebo na udílení ocenění
nejlepšímu evropskému mladému filmu. Vítěze této kategorie vybírá porota složená
z návštěvníků festivalu.
Slabší stránkou festivalu je návštěvnost. Navzdory nejvyššímu počtu promítání
mezi českými festivaly (během loňského ročníku se jich uskutečnilo 544) se
návštěvnost pohybuje kolem 100 000 diváků. Toto číslo zahrnuje jak hlavní
festivalovou část v Praze, tak i následné Ozvěny Febiofestu probíhající v dalších
českých městech. Počet diváků však stoupá a dokumentuje tak zájem o kinematografii,
jejímž cílem není oslovovat masy. Do této kategorie filmy uváděné na Febiofestu
spadají. Jsou zejména alternativní a dokumentární a nestojí za nimi studia s rozpočty
několika miliardami dolarů ročně. Na druhou stranu festival svým záběrem stále
oslovuje svou diváckou základnu a za uplynulé ročníky si vychoval tradičního diváka,
který projekce dokumentárních a alternativních snímků ocení a k Febiofestu se
každoročně vrací.

3.3 Konkurence
Filmový festival Febiofest necílí na masového diváka. Uvádí především
dokumenty a nízkorozpočtové filmy, které se do distribuce v českých multikinech
nedostanou. V tomto ohledu, tedy ve výběru promítaných filmů, je největším
konkurentem Febiofestu festival Jeden svět. Druhým konkurentem je český
nejnavštěvovanější Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Ten ale není vzhledem

Festivaly a trhy. Czech Film Center - Propagace českého filmu v zahraničí [online]. [cit. 2014-04-14].
Dostupné z: http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/festivaly-v-cr/100#aktualni
29
Praktický průvodce diváka Febiofestem. In: Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest [online].
[cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.febiofest.cz/cs/neprehlednete/prakticky-pruvodce-divakafebiofestem-18
28
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ke svému zaměření konkurencí přímou. Zařadila jsem ho pro porovnání, jakožto
nejúspěšnější událost kategorie filmových festivalů v České republice.

3.3.1 Festival Jeden svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět pořádá humanitární
organizace Člověk v tísni. Tématem promítaných snímků jsou lidská práva. V současné
době je Jeden svět největším světovým festivalem s touto tématikou.30 Koncepce tohoto
festivalu je stejná jako v případě Febiofestu, po první části, která se koná v Praze,
festival putuje do dalších měst České republiky. Festival Jeden svět probíhá mimo jiné i
na školách, kde dochází k promítání snímků a diskusi se studenty.
Festival Jeden svět je nejpřímějším konkurentem Febiofestu. Koná se těsně před
ním v půlce března. Díky tomu se propagace obou filmových událostí překrývají a
festivaly jsou tak přímo konfrontovány. Zaměření festivalů je ale lehce odlišné. Na
Febiofestu jsou promítány různé filmy napříč žánry. Festival Jeden svět se oproti tomu
úzce profiluje do oblasti dokumentů o lidských právech. Důsledkem je nejen nižší
návštěvnost festivalu, ale i jasná profilace typického návštěvníka. Dalo by se říci, že
návštěvník Jednoho světa navštíví Febiofest spíše, než návštěvník Febiofestu Jeden svět.

3.3.2 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
Neznámějším filmovým festivalem probíhajícím na území České republiky je
filmový festival v Karlových Varech. Každoročně na něj zavítá několik slavných
filmových hvězd a tvůrců. Mezi českými filmovými festivaly se také těší nejvyšší
návštěvnosti. Co do počtu projekcí ale za Febiofestem zaostává. To je dáno povahou
celé události. Filmový festival v Karlových Varech se koná pouze deset dní na začátku
července každého roku, žádné putovní ozvěny festivalu nebo následné projekce jinde
v republice se nekonají.
Jak již bylo řečeno, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary není přímou
konkurencí. Promítané snímky patří mezi ty s vyšším rozpočtem a často jsou po
představení na festivalu uvedeny do distribuce v českých kinech.

3.3.3 Další konkurence
V České republice je poměrně velké množství filmových festivalů, které se
zaměřují na nezávislé a dokumentární filmy. Rozsahem se jedná o menší události, než
jakými jsou již zmíněné akce. Proto jsem je zařadila všechny do jedné podkapitoly.
Mezi další konkurence bychom tedy mohli počítat Mezinárodní festival dokumentárních
filmů Ji.hlava, který se ale zaměřuje pouze na dokumentární snímky. Dále mezi nepřímé
O festivalu. Filmový festival Jeden svět [online]. [cit. 2014-04-20]. Dostupné z:
http://jedensvet.cz/2014/o-festivalu
30
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konkurenty patří Filmový festival Litoměřice a Festival dokumentárních filmů
Nadotek.31
Specifickým konkurentem je pak Projekt 100. Jedná se o putovní přehlídku filmů,
kterou organizuje Asociace českých filmových klubů. Během této akce jsou do kin po
celé České republice uváděny české i světové snímky. Ve většině případů se nejedná o
premiéry, ale o znovuuvedení kultovních snímků na velká plátna. Projekt 100 se
v průběhu let 1997 až 2001 Febiofestu i účastnil.32

3.4 Používané prostředky komunikace
Jak již bylo řečeno, Febiofest je v českém kulturním prostředí zavedenou značkou. I
přes své nezpochybnitelné postavení však musí neustále komunikovat s diváky (i těmi
budoucími) a médii. Komunikační aktivity festivalu Febiofest probíhají na internetu i
v offline prostředí. Pro propagaci na internetu využívají pořadatelé oficiální webovou
stránku festivalu, sociální sítě i on-line reklamu. Mimo internet je pak využívána
komunikace prostřednictvím mediálních partnerů, TV reklama a out of house
komunikace. V této kapitole popíši a zanalyzuji používané komunikační kanály.
Kromě používaných kanálů je důležitý také tón komunikace a správné cílení.
Febiofest se snaží svou komunikací oslovit co nejširší diváckou skupinu. Nejde mu
pouze o filmové nadšence. Obecně řečeno jsou aktivity cíleny zejména na pražskou
střední třídu, vzdělané aktivní diváky s širokým rozhledem a spektrem zájmů. Celkový
tón komunikace je této skupině také přizpůsoben. Je vstřícný a přístupný i laikům.
Zároveň je také informativní a servisní. Celkově je komunikace velmi kultivovaná a
koresponduje s profesionální organizací festivalu.33

3.4.1 On-line komunikace – webové stránky Febiofestu
Velká část komunikace festivalu se odehrává na internetu. V tomto prostředí
probíhá interakce mezi organizátory a cílovými skupinami (potenciálními návštěvníky,
skutečnými návštěvníky a médii) celoročně. Její intenzita pak logicky před začátkem
Febiofestu stoupá. Nejintenzivněji pak probíhá komunikace během období od konce
prosince / začátku ledna do dubna, kdy končí i Regionální ozvěny Febiofestu.
Organizátoři by on-line komunikaci rádi rozvinuli více, jsou ale limitování financemi.34
Nedílnou součástí komunikace v internetovém prostředí jsou webové stránky
festivalu. Ty festival reprezentují a poskytují velké množství potřebných informací. Jsou
on-line vizitkou celé události a obsahem oslovují jak diváky, tak média. Oficiální
Festivaly a trhy. Czech Film Center - Propagace českého filmu v zahraničí [online]. [cit. 2014-04-14].
Dostupné z: http://filmcenter.cz/cz/festivaly-a-trhy/festivaly-v-cr/100#aktualni
32
FENIČ, Fero. Fenomén Febio. Praha: Febiofest s. r. o., 2008, s. 441.
33
Informace poskytl Pavel Sladký, tiskový mluvčí festivalu a koordinátor PR aktivit.
34
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internetové stránky festivalu mohou představovat první setkání potenciálního diváka
s informacemi o události. Proto je důležité, aby byly přehledné a bohaté na obsah.
Obsah stránky Febiofestu se každoročně obměňuje. Zveřejňované údaje jsou však
pokaždé stejné. V nabídce je sekce s aktualitami, informacemi o promítaných filmech
včetně programu, představením hostů festivalu, prostor pro diskuzi a galerie. Stránky
jsou přehledné a uživatelsky přátelské. Nabízejí také novinky z připravovaného ročníku
festivalu a u každého článku je možnost sdílet ho na sociálních sítích Facebook nebo
Twitter.
I přes každoroční proměnu jsou na stránkách odkazy na informace o minulých
ročnících, a to až do roku 2003. Všechny materiály za posledních jedenáct let konání
festivalu jsou tedy snadno dohledatelné a dostupné.
Na svých internetových stránkách komunikuje Febiofest také s médii. Ve speciální
sekci jsou zveřejňovány tiskové zprávy a informace o tiskových konferencích. Dále jsou
tu přístupné i informace k regionálním ozvěnám Febiofestu a fotogalerie k filmům i
hostům. K dispozici jsou i vizuální materiály jako je logo či znělka festivalu.
Oficiální internetové stránky jsou jedním z prostředků, na kterých komunikace
neutichá hned po ukončení festivalu. Návštěvníci se na nich mohou dozvědět například
to, jaké z filmů, představených na festivalu, se dostanou do české distribuce a bude je
tedy možné zhlédnout v kinech či zakoupit na DVD.
Návštěvník oficiálních internetových stránek se může také přihlásit k odběru
novinek o festivalu. Pravidelně mu pak budou chodit informace o festivalu. Tento
nástroj komunikace je užitečný zejména v období mezi jednotlivými ročníky festivalu.
Dochází tak k pravidelnému připomínání návštěvníkům a značka je držena odběratelem
v paměti.

3.4.2 On-line komunikace – sociální sítě
Kromě oficiálních webových stránek je na internetu nutná i prezentace na
sociálních sítích. Právě zde se skrývá velký potenciál k oslovení možných návštěvníků.
Prostřednictvím těchto stránek může festival oslovovat své fanoušky fotkami ze
zákulisí, videoklipy a celkovým aktuálním zpravodajstvím z místa dění. Aktivní profil
má Febiofest na nejrozšířenějších sociálních sítích v České republice – Facebooku,
Twitteru a Instagramu. Mezi sociální sítě zařadím i vlastní kanál na stránce Youtube,
jelikož komunikace jeho prostřednictvím je klasické sociální síti velmi podobná. Na
všechny tyto stránky jsou uvedeny odkazy na oficiální webové stránce festivalu.
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V České republice je nejpopulárnější sociální síť Facebook. Má zde profil více než
čtyři miliony Čechů.35 To představuje pro organizátory různých akcí a festivalů velký
potenciál. Proto je pochopitelné, že zde bude mít i Febiofest svou stránku. Ta byla
založena 18. ledna 2009 a k 3. květnu 2014 oslovovala přes sedm tisíc fanoušků. Na
facebookovou stránku lze kromě základních informací o akci vkládat i fotky a videa či
vytvářet události, které se k akci vztahují. Febiofest využívá všech těchto prostředků a
prostřednictvím své stránky komunikuje s fanoušky v průběhu celého roku.
Příspěvky na facebookovou stránku jsou přidávány primárně v českém jazyce, ty
důležitější jsou pak i překládány do angličtiny. Celkový tón komunikace je vstřícný a
informativní. Fanoušci se zde mohou přečíst, který z hostů právě dorazil na místo dění a
na jaké projekce jsou stále dostupné lístky. Uživatelé Facebooku se zde mohou také
zapojit do různých soutěží, které pro ně organizátoři Febiofestu připravili.
Na facebookové stránce festivalu však neprobíhá pouze jednosměrná komunikace
od organizátorů k fanouškům. Uživatelé této sociální sítě píší na profil Febiofestu
dotazy či vzkazy a správci stránky na ně svědomitě odpovídají. Tato interakce přispívá
k dobrému jménu festivalu a potvrzuje to, že spokojený návštěvník je pro festival tím
největším oceněním.
Výhodou facebookového profilu je snadná komunikace s cílovou skupinou. Lidem,
kteří si stránku zařadí mezi své oblíbené, se zobrazí vše nové, co se na ní objeví. Jsou
tak neustále v kontaktu s novinkami a značka se jim tak drží v paměti.
Specifickou sociální sítí je Twitter. Lze zde využívat tzv. hashtagy, tedy
jednoduchý způsob, jak ve svém příspěvku označit téma, kterého se týká či další
uživatele. Tento princip převzal z Twitteru v poslední době i již zmíněný Facebook.
Dalším specifikem Twitteru je i délka zpráv. Uživatelé sem mohou psát jen krátké
příspěvky v maximální délce 140 znaků. Sociální síť Twitter je tedy vhodná pro rychlé
sdílení aktuálních informací.
Profil Febiofestu na Twitteru v současné době sleduje 317 dalších uživatelů.36
Celkový počet českých uživatelů této sociální sítě je 186 000.37 Na rozdíl od okolního
světa se u nás Twitter netěší takové oblibě. Je proto logické, že profilu zde nebude
přikládána taková důležitost jako např. stránce na Facebooku. I přes to však Febiofest
zásobuje své následovníky aktuálními informacemi a odkazy na svou oficiální webovou
stránku. Zároveň zde jsou také sdíleny odkazy na ostatní internetové stránky, které se o
festivalu či promítaných filmech zmiňují.
Na Facebooku jsou už přes čtyři miliony Čechů. In: Aktuálně.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/na-facebooku-jsou-uz-pres-ctyri-milionycechu/r~59b3dcee8cba11e3ab550025900fea04/
36
Údaj k 3. 5. 2014.
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Na Facebooku jsou už přes čtyři miliony Čechů. In: Aktuálně.cz [online]. [cit. 2014-05-03]. Dostupné z:
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/na-facebooku-jsou-uz-pres-ctyri-milionycechu/r~59b3dcee8cba11e3ab550025900fea04/
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Nejslabší je komunikace a interakce s fanoušky na sociální síti Instagram. Tam
sleduje profil Febiofestu pouhých 39 uživatelů. Ani počet příspěvků není nijak velký –
pouhých 43 fotografií.38 Sdílené fotografie jsou pak jak ze zákulisí festivalu, tak
z tiskových konferencí či Febio Musicfestu. Profil byl však založen až 5. ledna
letošního roku, je tedy pravděpodobné, že si na něj festivaloví návštěvníci a fanoušci
cestu teprve najdou. Potenciál silné komunikace se na této sociální síti pro filmový
festival sám nabízí. Její podstatou je totiž sdílení fotek s celou komunitou ostatních
uživatelů. Ti se k fotce dostanou buď sledováním daného profilu, nebo prostřednictvím
hashtagů, stejně jako u sociální sítě Twitter. Komunikace prostřednictvím tohoto média
je v on-line prostředcích, které Febiofest využívá, nejméně oficiální. Jazyk i povaha
příspěvků byly přizpůsobeny danému komunikačnímu kanálu a vhodně tak oslovují
návštěvníky této sociální sítě.
Jak již bylo řečeno, mezi sociální sítě jsem zařadila i internetovou stránku
Youtube. Zde může každý prostřednictvím svého profilu vkládat videa. Ty si mohou
následně pustit všichni uživatelé internetu, tedy i ti, kteří na této stránce nemají vlastní
profil. Server Youtube je pro svou povahu ideálním komunikačním prostředkem pro
filmovou událost. Febiofest jej využívá ke sdílení oficiální znělky festivalu, trailerů
k promítaným filmům a záznamům tiskových konferencí. Celkově bylo na Youtube
kanál pod hlavičkou Febiofestu nahráno již 625 videí.39

3.4.3 On-line reklama
Součástí komunikace na internetu je i on-line reklama. Ta je zajištěna
prostřednictvím bannerů na webových stránkách, jejichž cílová skupina se překrývá
s cílovou skupinou Febiofestu. Bližší informace ke struktuře umístění on-line reklamy a
výběru stránek mi nebyly poskytnuty.

3.4.4 Offline reklama – TV, rádio a tisk
Hlavním mediálním partnerem Febiofestu je od roku 2012 Česká televize.
V předchozích letech představovala hlavního mediálního partnera televizní stanice
Nova, Z1, či TV Barrandov.40 Z tohoto spojení je jasné, že komunikace skrze televizní
obrazovky bude probíhat prostřednictvím České televize. V televizi je pro její povahu
audiovizuálního média vhodný prostor pro komunikaci festivalové znělky. Ta byla
pouštěna před konáním Febiofestu v podvečer na kanále ČT1 a oslovovala tak velký
počet potenciálních návštěvníků festivalu.
Údaje o fanoušcích a počtu příspěvků platné k 3. 5. 2014.
Údaj k 3. 5. 2014.
40
Pressroom. FEBIOFEST, mezinárodní filmový festival [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:
http://archiv.febiofest.cz/16_archive/cz/pressroom.php
Partneři. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:
http://www.febiofest.cz/18_archive/cs/partneri
Partneři. Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:
http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/partneri
38
39
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V průběhu konání festivalu byl v České televizi v letech 2012 a 2013 vysílán také
pořad reflektující tehdejší ročníky.41 Pod názvem Echo Febiofestu se v něm mohli
diváci během dvou minut dozvědět zajímavosti z místa dění, o promítaných filmech či o
zahraničních hostech festivalu. V roce 2014 byl pořad věnující se Febiofestu dostupný
pouze na internetovém iVysílání České televize.42
Komunikace v rádiu a tisku probíhá skrze mediální partnery festivalu. V rádiu je to
již více než deset let rádio Impuls. Co se tisku týče, probíhá dlouhodobá spolupráce
s Lidovými novinami. V těch také od roku 1998 vychází v průběhu konání festivalu
speciální příloha Echo Febiofestu. Spolupráci s mediálními i jinými partnery festivalu se
budu věnovat v jedné z následujících podkapitol.

3.4.5 Offline komunikace – OOH
Komunikace by neměla oslovovat pouze na internetu či v televizi, je nutné
oslovovat návštěvníky i mimo prostředí jejich domova. Forma out of house
komunikace, kdy je zákazník oslovován přímo na ulici je velmi důležitá. Probíhá
prostřednictvím plakátů, letáků a billboardů.
U out-of-home reklamy je důležité strategické rozmístění inzertních ploch. U
Febiofestu z velké části vychází z partnerství s Dopravním podnikem hlavního města
Prahy. Reklama na festival je umístěna mimo jiné i ve stanicích metra či na citylightech
na tramvajových zastávkách v centru města.

3.5 Partneři festivalu
Žádná velká událost nemůže fungovat bez podpory partnerů. Spolupráce s nimi
poskytuje organizátorům rozšířené možnosti v oslovování svých cílových skupin a
finanční prostředky pro hladký průběh akce. I při přípravě Febiofestu jsou partneři
nezanedbatelnou položkou. Jejich výběr může velmi ovlivnit celkový obraz festivalu.
V průběhu více než dvaceti let konání festivalu bylo s Febiofestem spojeno
nespočet partnerů. Měnili se nejen ti menší, ale i ti mediální a generální partner celé
akce. Vůbec poprvé získal Febiofest peníze od sponzora v roce 1995. Prvním
sponzorem byla společnost ČSOB. Ta se po svém jednorázovém příspěvku po osmi
letech k Febiofestu vrátila a stala se na několik dalších let generálním partnerem
festivalu. Vůbec prvním partnerem, který byl s Febiofestem spojen, se pak stal v roce
1997 (4. ročník festivalu) Český Telecom. Ten podporoval Febiofest po dobu
následujících šesti let.

Pořad byl vysílán již dříve, kdy nebyla Česká televize partnerem festivalu. Pro tuto práci jsou však
ztěžejní tyto dva ročníky, proto není pořad Echo Febiofestu z minulých ročníků zahrnut.
42
Zjištěno z internetového programu České televize.
41
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Firma na postu generálního partnera se za dobu konání změnila jen dvakrát. Po
Českém Telecomu se jím stala v roce 2003 již zmíněná ČSOB. Ta zaštiťovala festival
až do roku 2010, kdy se naposledy pod jejím patronátem konal 17. ročník. Následující
změna generálního partnera je jen poloviční, protože se jím stala Poštovní spořitelna
Era, která patří do skupiny ČSOB. Za deset let konání festivalu byl post generálního
partnera obsazen bankovní společností. Ty dodávají akci na serióznosti a
profesionalitě.43
Důležitou kapitolou jsou mediální partneři. Ti mohou ze všech nejvíce ovlivnit
mediální obraz festivalu. Hlavním kritériem při jejich výběru je možnost oslovení co
nejširší divácké skupiny. Cílem Febiofestu není skrze mediální partnery oslovovat
pouze filmové nadšence. Jako mediální partneři jsou tedy vybírána silná média.
V oblasti televize se v průběhu konání festivalu vystřídaly všechny hlavní televizní
stanice. Mediálním partnerem byla tedy Česká televize, televize Nova a Prima, ale i TV
Barrandov či již zaniklá zpravodajská stanice Z1.
Co se tisku týče, nejdůležitějším partnerem jsou v této oblasti jednoznačně Lidové
noviny. Ty stojí za Febiofestem už od roku 1998, kdy začala v průběhu festivalu
vycházet i pravidelná příloha EchoFebiofestu. I tento partner je zvolen velmi vhodně.
Čtenost těchto novin se pohybuje kolem 200 tisíc.44 Jejich cílová skupina se pak protíná
s tou, na kterou cílí samotný festival. Jedná se o vyšší střední třídu, vzdělané čtenáře,
kteří se zajímají o aktuální dění a mají široké spektrum zájmů, mezi něž se řadí i
kultura. Dále byl v průběhu let mediálním partnerem v oblasti tisku například deník
Metro nebo týdeníky Instinkt či Reflex.
Mediálním partnerem v rozhlasovém éteru je pak dlouhodobě rádio Impuls. Na této
stanici probíhal v průběhu konání 19. ročníku v roce 2012 také pořad Febioimpulsy. Ten
byl vysílán v průběhu konání pražské části festivalu dvakrát denně a přibližoval
posluchačům dění na Febiofestu. V tom samém roce byli také hosté festivalu
pravidelnými hosty na stanici Českého rozhlasu.45
Vzhledem k zaměření práce na 19. a 20. ročník festivalu (roky konání 2012 a
2013) se zaměřím na partnery právě z tohoto období. Febiofest se v těchto letech konal
za podpory Hlavního města Prahy (ta akci podporuje od roku 1997), Městské části
Praha 5, Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a
Ministerstva kultury ČR. Dalšími partnery pro oba zmíněné ročníky byl například
Dopravní podnik hlavního města Prahy, Pilsner Urquell, radiosrental.cz, Wine World,
zásilková služba TNT či Student Agency. Pestrost společností, které festival podporují,
odráží i pestrost filmů a diváků, kteří Febiofest navštíví.
Informace o generálních partnerech jednotlivých ročníků jsou dostupné na internetových stránkách
daného ročníku Febiofestu.
44
Čtenost deníků. In: Unie vydavatelů ČR [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z:
http://www.unievydavatelu.cz/cs/deniky/fakta_cisla_denicich/ctenost_deniku/239-deniky_celostatni
45
Z tiskové zprávy k 19. ročníku festivalu. Dostupné na http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/pressroom
43
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3.6 Zhodnocení komunikace festivalu v roce 2012
V březnu roku 2012 (22.–30. 3.) se odehrál 19. ročník Febiofestu. Jeho pražskou
část navštívilo 61 000 diváků. Poté festival putoval do šesti dalších měst v České
republice a definitivně byl ukončen 13. dubna. Celkem bylo představeno 182 filmů a
Febiofest navštívilo více než 30 významných hostů světového formátu. Nejvýznamnější
cenu, Kristiána za přínos světové kinematografii, si odnesla polská režisérka Agnieszka
Holland.46
Jak již bylo řečeno, důležitou součástí identity festivalu je logo. To umožňuje
spotřebitelům snadnou identifikaci produktu a je s ním neodmyslitelně spojeno. Logo
devatenáctého ročníku Febiofestu bylo vyvedeno v kombinaci černé, žluté a bílé barvy.

Obrázek I: Logo festivalu z roku 2012
(Zdroj: Oficiální stránky Febiofestu 2012 - http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/pressroom)

Jak již bylo uvedeno, druhou důležitou součástí festivalové identity je jeho filmová
znělka. Ta v devatenáctém ročníku festivalu zavedla diváky do pavučiny filmového
světa. Dva agenti v bilých oblecích v ní rozkrývají filmový svět. V něm jsou v síti
z filmových negativů zachyceny světové památky. Divákovi se postupně odhaluje
například Eiffelova věž, bruselské Atomium, berlínská Braniborská brána, Tower bridge
z Londýna, Socha Svobody či jeden z novodobých divů světa, Socha Krista Spasitele
Z tiskové zprávy k ukončení pražské části festivalu. Dostupné na
http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/pressroom
46
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v brazilském městě Rio de Janeiro. Znělka tak ukazuje, že díky filmu se divák může
dostat na všechna místa světa a odnést si neopakovatelný zážitek.47
S tématem filmové znělky korespondoval i tehdejší oficiální filmový plakát. Ten
byl vyveden právě s motivem filmové pavučiny. Převládající barvou na vizuálu byla
světle modrá. Ta tvořila spolu s tmavou barvou filmové sítě zajímavý kontrast. Vizuál
byl doplněn výše zmíněným logem Febiofestu, datem konání festivalu a seznamem
měst, kam se festival přesune po hlavní, pražské části. Nechybí ani seznam sponzorů.

Obrázek II: Oficiální plakát 19. ročníku Febiofestu
(Zdroj: Oficiální stránky Febiofestu 2012 - http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/pressroom)

47

Znělka je dostupná na http://www.febiofest.cz/19_archive/cs/pressroom
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3.7 Zhodnocení komunikace festivalu v roce 2013
V roce 2013 slavil Febiofest dvacáté narozeniny. S vysokou návštěvností, která
poprvé přesáhla sto tisíc diváků (v rámci celého Febiofestu – tedy v České i Slovenské
republice, včetně festivalových ozvěn) se jednalo o do té doby nejúspěšnější ročník
festivalu. Jeho pražská část se konala 14.–22. března, Ozvěny Febiofestu pak probíhaly
ve dvanácti českých městech až do 12. dubna. Febiofest byl také největší svým
rozsahem, během celkem 744 projekcí mohli diváci zhlédnout 318 filmů. Poprvé také
přijela filmová přehlídka do všech krajů České republiky.48
Logo jubilejního ročníku festivalu bylo vyvedeno v trojkombinaci barev žlutá,
černá, červená. Barevnými poli bylo docíleno toho, že název Febiofest není tak výrazně
rozčleněn na dvě části a působí kompaktněji. Červený obvod čtverce dodává logu
ucelenou podobu.

Obrázek III: Logo festivalu z roku 2013
(Zdroj: Oficiální stránky Febiofestu 2013 - http://www.febiofest.cz/20_archive/cs/pressroom)

Festivalová znělka k výročnímu ročníku Febiofestu reflektuje celou historii filmu.
Lze v ní rozpoznat odkaz na film Cesta na měsíc, který režíroval Georges Méliès a je
Z tiskové zprávy vydané na závěr 20. ročníku festivalu. Dostupné na
http://www.febiofest.cz/20_archive/cs/pressroom
48
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považován za začátek skutečné kinematografie, či na Titanic, dlouho nejvýdělečnější
film historie. Dále jsou v upoutávce zmíněny důležité filmové postavy, jako hrdina
Baron Prášil letící na dělové kouli, Superman, Alois Nebel, E. T. mimozemšťan či
Indiana Jones. Znělka je animovaná, děj je v ní jako kdyby vykreslen tužkou a probíhá
na pozadí popsaného kalendáře.49
Plakát k výročnímu ročníku Febiofestu vycházel stejně jako v předchozím roce ze
znělky. Dominuje mu tužkou napsané číslo dvacet a výše zmíněné logo festivalu. Stejně
jako v upoutávce je na pozadí list z kalendáře. Plakát je doplněn celým názvem
festivalu, a to i v anglickém jazyce a datem a místem konání. Písmo působí dojmem, že
bylo napsáno na stroji. Na plakátě nechybí ani seznam měst, kam se festival posléze
přesune či výčet partnerů festivalu.

Obrázek IV: Oficiální plakát 20. ročníku Febiofestu
(Zdroj: Oficiální stránky Febiofestu 2013 - http://www.febiofest.cz/20_archive/cs/pressroom)
49

Znělka je dostupná na Youtube kanálu festivalu - http://www.youtube.com/watch?v=g75m4DL_9ws
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3.8 Doporučení komunikační strategie do budoucna
Filmový festival Febiofest je stále na vzestupu. Počet diváků stoupá, filmové
projekce jsou často vyprodané a stále přijíždějí zajímaví zahraniční hosté. Všechny tyto
informace naznačují, že komunikace festivalu je na dobré cestě. Daří se jí vhodně
zvolenými prostředky oslovovat perspektivní cílovou skupinu diváků. Pozitivní
mediální obraz zase značí vhodnou komunikaci s médii.
Pokud bych měla Febiofestu dát nějaké doporučení pro komunikaci, bylo by to
posílení on-line komunikace. Ta sice probíhá v průběhu celého roku, mimo období před
festivalem a během jeho konání však nedosahuje takové intenzity. Pokud by byl
Febiofest aktivnější na sociálních sítích, dostal by se do širšího povědomí a zasáhl by
svou cílovou skupinu ještě efektivněji. Komunikace mimo hlavní sezonu by mohla
probíhat například poskytováním informací o nových filmech v české distribuci či
celkově informací ze světa nezávislého filmu.
Dalším možným vylepšením je spojení se zajímavějšími partnery. Ačkoli dochází
k určitému průniku mezi cílovou skupinou festivalu a partnerů, stále je v tomto
segmentu skryt velký potenciál. Jednou z cílových skupin festivalu jsou i studenti, a to
jak středoškolští, tak vysokoškolští. Na seznamu partnerů festivalu je však jedinou
organizací, která studenty oslovuje, společnost CityBee informující o dění v hlavním
městě. Pokud by Febiofest spolupracoval s firmami či organizacemi, kterým se daří
studenty lépe oslovovat, došlo by opět k širšímu záběru mezi cílovou skupinou a tedy
k rozšíření povědomí o události.
Celkově jsou mnou nabízená doporučení založena na větší intenzitě komunikace.
To je ale možné pouze se ziskem větších finančních prostředků. Vyšší částkou by mohl
festival podporovat například magistrát hlavního města Prahy. Jak již bylo řečeno,
současný příspěvek na fungování festivalu je spíše symbolický. Febiofest však tvoří
nedílnou součást kulturního života v Praze a zasloužil by si tak větší podporu pro svůj
další rozvoj.
Ani v případě, kdy festival nezíská vyšší finanční prostředky na svou propagaci,
nebo bude komunikovat stejným způsobem, se nebojím o jeho další existenci. Počet
diváků stále stoupá a svět filmu se neustále vyvíjí. Stačí tedy pouze i nadále oslovovat
ty pravé cílové skupiny a přinášet návštěvníkům zajímavé filmy, které nespadají do
průměrnosti masového diváka. Mým doporučením tak může být i to, aby organizátoři
festivalu pokračovali ve své práci, kterou vzhledem k výsledkům odvádějí dobře.
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Závěr
Filmový festival Febiofest se těší stále větší oblibě. Stoupá počet diváků i
promítaných filmů. Každý rok si přijíždějí osobnosti filmu z celého světa přebrat cenu
Kristián a uvést premiéry svých filmů. To svědčí o neuvěřitelné práci ředitele
Febiofestu Fera Feniče na neustálém budování dobré pověsti a renomé festivalu.
Cílem mé práce byla deskripce a analýza komunikačních aktivit filmového festivalu
Febiofest. Popsala jsem kanály, jejichž prostřednictvím probíhá interakce s veřejností a
používané prostředky komunikace. Zaměřila jsem se zejména na devatenáctý a dvacátý
ročník tohoto festivalu a podrobila analýze jejich znělky a plakáty. Také jsem popsala
současnou situaci na poli českých filmových festivalů a identifikovala největší
konkurenty Febiofestu.
V závěru práce jsem navrhla několik doporučení, která by mohla zvýšit povědomí o
festivalu a jeho návštěvnost. Zároveň jsem však také uvedla, že práce, kterou
organizační tým na festivalu odvádí je velmi povedená. Festival se dokázal za dobu své
existence adaptovat na změny v prostředcích komunikace, jako jsou sociální sítě či
internet jako takový a velmi zdařile se na nich prezentuje. I nadále je nutné, aby
komunikace festivalu neustrnula na mrtvém bodě a dokázala se přizpůsobit novým
komunikačním trendům, které se objeví.
Během zpracování práce jsem se potýkala s nedostatkem relevantních zdrojů
k tématu. O historii společnosti Febio a filmovém festivalu byla napsána jen jedna
publikace, Fenomém Febio. Informace o Febiofestu a pozadí celé akce i organizující
společnosti jsem tedy mohla čerpat pouze z této jedné knihy.
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Summary
Film festival Febiofest is getting more and more popular. The number of visitors
and presented films is still increasing. A lot of famous guests visit festival every year to
accept the Kristián award or to introduce films they took part in. This shows how
incredible work has the director Fero Fenič done in building the brand.
The aim of my thesis was description and analysis of communication activities of
the film festival Febiofest. I described the ways the interaction with public goes and
mediums that are used for it. I focused especially on nineteenth and twentieth year and
analysed its trailers and posters. I also described current situation in the field of Czech
film festivals and identified main competitors.
In the end, I suggested a few recommendations that could possibly increase the
awarness and attendance of Febiofest. I also declared that the work organizers are
making now is very good. The festival managed to adapt to changes in communication
trends such as social networks ort he internet itself and is doing great job in presentation
on this mediums. Still, it is important to follow new communication trends and beware
of stagnation.
During my work, I had to deal with lack of relevant sources. There is only one
publication that describes the history of the Febio company, Fenomén Febio. The
information about Febiofest and its background are therefore drawn mainly from this
one book.
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