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Abstrakt
Bakalářská práce „Komunikační strategie Mercedes-Benz Prague Fashion
Weekendu v letech 2013–2014“ analyzuje celkové působení a proměnu komunikační
strategie této klíčové společenské a obchodní události pro podporu českého módního
průmyslu. Pozorované dvouleté období se soustředí na změnu vedení a nástup klíčového
sponzora, a také titulárního partnera – značky Mercedes-Benz, která v rámci své
strategie podporuje týdny módy na mezinárodní úrovni.
V první části se bakalářská práce věnuje pojmu móda z historického
i společenského hlediska, až po aktuální témata a důležitost využití marketingových
nástrojů. V druhé části jsou vysvětleny základní marketingové pojmy, jež jsou
aplikovány ve výzkumné kapitole. Třetí kapitola se soustředí na deskripci jednotlivých
ročníků, ale i působení lokální konkurence. Výzkumná část zkoumá využitím
kvantitativní obsahové analýzy mediální obraz MBPFW v českých médiích. Doplňuje ji
situační analýza SWOT, která napomáhá vyhodnotit současné působení a budoucí
hrozby i příležitosti této události.

Abstract
The bachelor thesis "The Communication Strategy of Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekend in 2013-2014" analyses the overall functioning and transformation of
the communication strategy of this key social and business event that promotes the
Czech fashion industry. The observed period of two years focuses on the change of
leadership and the entrance of the key sponsor and also the titular partner – MercedesBenz, which as part of its strategy supports fashion weeks on an international level.
In the first section, the thesis deals with the concept of fashion in a historical and
social context, and successively with the current issues and the importance of using
marketing tools. The second section explains the basic marketing concepts that are then
applied in the research section. The third chapter focuses on the description of the
individual annual fashion weekends and also on the operations of local competition. The
research section, in addition to the use of various communication tools, is based mainly
on media monitoring, which is done through quantitative content analysis. The SWOT
analysis is applied for the identification of the current operation and future opportunities
and threats.
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Úvod
Fashion weeky jsou společenská událost, která propojuje módu jako formu umění
s obchodem. Zpravidla zde bývá představována tvorba jak zavedených, tak začínajících
návrhářů, kterým se dostává podpory a příležitosti zaujmout nákupčí, kteří rozhodují
o jejich ekonomickém úspěchu. Ve světě dominují čtyři nejznámější a nejuznávanější
týdny módy – v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně –, postupně se však rozšiřují
do všech světových metropolí. V roce 2010 se konal první Prague Fashion Weekend,
který vzhledem k velikosti českého trhu netrvá týden, jak bývá standardem, ale pouze
několik dní. Od svého vzniku se dynamicky vyvíjí a usiluje o dosažení mezinárodní
úrovně, jíž se začíná postupně přibližovat od roku 2013, kdy se stala titulárním
partnerem automobilová společnost Mercedes-Benz, která sponzoruje i další významné
světové týdny módy.
Mojí motivací pro výběr tohoto tématu je zájem o fashion marketing a podporu
lokální návrhářské tvorby, která se postupně začíná vracet do povědomí českých
zákazníků, a skutečnost, že jsem od počátku této pražské módní akce zúčastnil všech
jejích ročníků. Události jako Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend (dále MBPFW)
jsou důležitou součástí podpory této problematiky.
Oproti původním tezím jsem zařadil kapitolu Móda a módní trh, jejímž cílem je
charakterizovat, jak lze ústřední pojem celé práce – módu – chápat a ve spojitosti
s tématy, o nichž se v daném kontextu v posledních letech hovoří. Došlo také k jemné
restrukturalizaci ostatních kapitol. Historie fashion weeků byla zařazena do kapitoly
Fashion marketing, jelikož na téma nahlíží z pohledu principu fungování fashion weeků
a jejich obchodního významu. Pojmům sponzoring a event marketing se věnuji v rámci
třetí kapitoly, kdy jsou uvedeny jako součást marketingového a komunikačního mixu,
který se stává ústředním nástrojem při vytváření komunikační strategie, jež je
předmětem zkoumání této práce. Třetí kapitolu lze označit za deskriptivní část, věnuji se
zde vývoji a proměně MBPFW v průběhu posledních pěti let. Ve čtvrté kapitole aplikuji
situační analýzu SWOT, v rámci níž jsou definovány silné a slabé stránky,
ale i příležitosti a hrozby, kterým MBPFW čelí. Oproti původním tezím jsem navíc
použil kvantitativní obsahovou analýzu, abych uskutečnil základní mediální monitoring.
Jeho prostřednictvím zkoumám množství článků, jež jsou tématu v rámci let 2013
a 2014 věnovány, nejaktivnější média a témata, která MBPFW nejčastěji reflektují.
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1 Módní trh a marketing
1.1 Vymezení pojmu móda
Pojem móda je společenský fenomén, který nabízí široké možnosti interpretace
a jednotlivých přístupů. Významný a nadčasový přístup k otázce módy přinesl již
na počátku 20. století německý filozof a sociolog Georg Simmel v knize Peníze
v moderní kultuře. Ve svém pojednání se snaží o vystihnutí toho, co tvoří módu módou,
a kdy už naopak tento fenomén postrádá svůj základní charakteristický prvek. Móda
nespočívá v estetické kráse, může být klidně ošklivá, až odpudivá.1
Její podstata podle Simmela spočívá v napodobování, rychlosti, pomíjivosti,
formě sounáležitosti, ale také v jejím kontrastu. Vzhledem k diametrální třídní
diferenciaci, která byla pro první polovinu minulého století typická, klade důraz
na rozlišení vyšší a nižší vrstvy. Společensky vyšší vrstvy přicházely s módními trendy,
ale ve chvíli, kdy skrze napodobování přijala ten samý prvek nižší a početnější třída,
došlo ke ztrátě na exkluzivitě, a tudíž k opětovnému hledání nových prvků, které se
stanou módními. „Podstata módy spočívá v tom, že jí vždy řídí jen jedna část skupiny,
zatímco celek je teprve na cestě k ní.“2 Z pohledu současného členění společnosti není
relevantní vnímat přejímání módních trendů prostřednictvím vyšších a nižších vrstev,
mnohem větší podíl mají např. některé celebrity a mediálně viditelné osobnosti, jež
mohou být označovány za trend-settery. O nich hlouběji pojednává třetí kapitola.
Kontrast módy spočívá mimo jiné v tom, že ji můžeme přijímat proto, abychom
se stali součástí většího celku a došli k sounáležitosti, ale také proto, abychom se
individuálně odlišili a jako jedinci vynikli.3 Právě jako nástroj pro odlišení a odraz
i jemných společenských změn vnímá módu také Valerie Steele, ředitelka newyorského
Fashion Institute of Technology,4 která v roce 2014 poskytla rozhovor Hospodářským
novinám. „Oblečení, účes, tetování, make-up, to všechno jsou věci, které využíváme při
konstrukci svého vlastního obrazu – toho, jak bychom chtěli být ostatními vnímáni.“5

1

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, s.
104.
2
Ibid., s. 110.
3
Ibid.
4
Biography. 2015. Valerie Steele Fashion [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z:
http://valeriesteelefashion.com/blog/biography/
5
MATĚJČEK, Petr. 2014. V tom běhacím kole pro křečky už nevydržíme, říká teoretička módy.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63035430-v-tombehacim-kole-pro-krecky-uz-dlouho-nevydrzime-rika-teoreticka-mody

5
Jako období, ve kterém se kontinuálně přeměnila móda ve společenském
a v průmyslovém kontextu do současné podoby, označuje Gilles Lipovetsky 60. léta
minulého století. Proměnila se v: „byrokratickou produkci řízenou profesionálními
tvůrci, sériovou průmyslovou logiku, sezonní kolekce a přehlídky manekýnek
s reklamními cíli.“6

1.2 Módní trh a jeho členění
V oblasti módy i módního marketingu dochází k rozdělení trhu na základě ceny
a kvality zboží. Přístupy segmentace se různí, jedním z možných členění je: haute
couture, designer wear (návrhářská tvorba) a mass markets (masově vyráběná
konfekce). Právě tento způsob doporučuje Christine Sorensen v knize Fashion
Marketing a vycházím z něj v nadcházejících podkapitolách.7 V širším kontextu je však
zapotřebí si uvědomit, že kromě haute couture je mnohdy komplikované zbývající
kategorie striktně vymezit, tedy i v případě hlavního proudu tvorby prezentované
na MBPFW.

1.2.1 Haute couture
Haute couture můžeme chápat jako luxusní značky, které se vyjímají svojí
řemeslnou tradicí, kvalitou, ale také vysokou cenou a limitovaným množstvím kusů, pro
většinu zákazníků jsou proto zcela nedostupné. Návrháři a značky kategorie haute
couture bývají dobře známí, není jich více než 100 a své kolekce prezentují zpravidla
2x ročně za vysoké mediální pozornosti. Aby své zboží mohli legálně označit za haute
couture, musejí být členy francouzského Chambre Syndicale de la Haute Couture, jehož
označení uděluje francouzské ministerstvo průmyslu.8910 Mezi základní podmínky patří:
„např. podíl ruční práce na modelech, počet předváděných modelů v kolekcích i počet
stálých zaměstnanců apod.“11

6

LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: móda a její úděl v moderních společnostech. V českém jazyce
vyd. 1. Překlad Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2010, s. 154.
7
EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s 21-22.
8
Ibid., s. 21.
9
Federation: Historical background and composition. Mode à Paris [online]. [cit. 2015-04]. Dostupné z:
http://www.modeaparis.com/en/federation/
10
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 9.
11
MÁCHALOVÁ, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 213.
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1.2.2 Designer wear
Pro designer wear je nejpříhodnější český ekvivalent autorská tvorba. Taktéž se
vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a materiálu, na rozdíl od haute couture však
není definováno, za jakých podmínek musí být oděv vyroben a taktéž je i mnohem
dostupnější cenově. Sporadické je propojení termínu s pojmem prêt-à-porter, který
autorka uvádí. Prêt-à-porter (anglicky ready to wear) totiž označuje oděvy vyráběné
ve vysokém množství kusů, který umožnuje širší prodej.12 V kontextu s MBPFW
bychom za takovou tvorbu mohli označit například kolekce značky Pietro Filipi, která
následně uvádí zboží do normálního prodeje. V případě ostatních jednotlivých návrhářů,
kteří představují svoji autorskou tvorbu, dochází k výrobě pouze v počtu několika
jednotek a propojení s prêt-à-porter tak není zcela výstižné.

1.2.3 Street fashion/ mass market
Co je pro tuto kategorii typické, je velice nízká cena a s ní i spojená nedostatečná
kvalita. Právě tento druh zboží nakupuje nejvíce spotřebitelů.13 Celé kolekce navíc
mohou být vytvořeny a dodány ve velmi krátkém časovém rozpětí, mnohdy bývají
vyráběny v zemích třetího světa. Zboží tohoto charakteru odpovídá hyperkonzumní
společnosti, která upřednostňuje kvantitu nad kvalitou.14

1.3 Rychlost módy a aktuální témata
Příkladem oděvní skupiny, jejíž jednotlivé značky odpovídají termínu mass
markets, je španělská firma Inditex. Její portfolio tvoří značky jako Zara, Pull and Bear,
Massimo Dutti a další.15 Za vlajkovou značku můžeme označit Zaru, také proto, že její
hodnota je 10 miliard dolarů16 a dostala se na 51. ve Forbes žebříčku nejhodnotnějších
značek. Například luxusní Prada je až na 69. pozici. Důvodem úspěchu je (kromě
designu) schopnost přizpůsobit se trendům díky nadstandardně rychlému výrobnímu
procesu. Zaře stačí pouhé dva týdny na to, aby dostala oděv z návrhářského studia
do jakékoliv prodejny, ročně tak vyrobí přes 10 000 modelů.1718 Právě proto bývají
12

EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s.22.
Ibid.
14
LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007, s. 58.
15
TUNGATE, Mark. Fashion brands: branding style from Armani to Zara. 2nd ed. Philadelphia: Kogan
Page, 2008, xv, s.50.
16
Zara. Forbes [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: www.forbes.com/companies/zara/
17
ABNETT, Kate. 2015. Do Fashion Trends Still Exist? The Business of Fashion [online]. [cit. 2015-04].
Dostupné z: http://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/fashion-trends-still-exist
13
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obchodní řetězce s masovou produkcí označovány jako fast fashion. Jeden z důvodů,
proč dochází k urychlení výroby, můžeme najít ve 100 let staré knize George Simmela:
„Vzniká tu tedy jakýsi zvláštní kruh: čím rychleji se mění móda, tím lacinějšími se musí
stávat věci, a čím lacinějšími se věci stanou, tím rychlejší bude střídání módy, k němuž
vybízejí konzumenty a nutí producenty.“19
To potvrdil i host MBPFW 2014 – Stefan Siegel, zakladatel portálu Not Just
a Label, kterému se více věnuji ve čtvrté kapitole. „Nedávná studie ukázala, že oblečení,
které se prodá na hlavních třídách ve Velké Británii, si lidé předtím, než vyhodí,
obléknou v průměru pouze čtyřikrát.“20 Gilles Lipovetsky se v rámci této problematiky
věnuje nadspotřebě, která je charakteristická pro současnou společnost. Příčinu
rozmachu hyperkonzumního člověka nachází ve slábnoucím společenském řádu a ztrátě
sounáležitosti k určitým vrstvám, což umocňuje prohlubování vztahu ke spotřebě
a značkám.21 Na druhou stranu, díky rostoucímu hyper a turbokonzumenství vznikají
uskupení, která si tuto problematiku uvědomují. Hovoří tak o angažovaných
spotřebitelích, „kteří dbají o budoucnost planety a snaží se svým nákupům zajistit
smysluplnost preferencí výrobků, které vznikají podle zásady spravedlivého obchodu
(Fair Trade)“.22
V posledních letech se jako reakce na fast fashion začalo formovat a nabývat
na síle hnutí slow fashion. Spočívá v uvědomění si ekologické a etické zátěže, která
souvisí s kategorií mass markets. Problematice masové výroby věnuje pozornost také
pořad Modeschau Českého rozhlasu: „Kromě toho, že je z velké části šijí dělnice
v pro nás nemyslitelných podmínkách, jejich výroba znečišťuje životní prostředí
a spotřebovává velké množství přírodních zdrojů, od vody až po fosilní paliva.“23
Postupně se tak hnutí dostává do povědomí i v České republice a vyzývá k rozumné
spotřebě a upřednostňování bio a lokálních materiálů a značek. Příkladem může být
návrhářka Natálie Steklová, která svoji ekologicky zaměřenou kolekci prezentovala

18

TUNGATE, Mark. Fashion brands: branding style from Armani to Zara. 2nd ed. Philadelphia: Kogan
Page, 2008, xv, s.50.
19
SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, s.
129
20
MATĚJČEK. Čeští návrháři se musí přestat štítit bohatých zákazníků. HN Hospodářské noviny: Deník
pro ekonomiku a politiku. Praha: Economia, a.s, 2014, 12.9., s. 20.
21
LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor, 2007, s. 56.
22
Ibid., s. 126.
23
RUPPERT, Veronika. 2015. Detox nákupních maniaků: Slow Fashion. Český rozhlas: Radio Wave
[online]. [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/modeschau/_zprava/detoxnakupnich-maniaku-slow-fashion--1444013
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na Prague Fashion Weekendu již v roce 2012.24 Vzrůstající zájem o ekologicky šetrně
vyrobené produkty dokazuje i americká studie mezi tamními studenty. Ti u produktů,
které byly jasně označené jako nezatěžující životní prostředí, uvedli přidanou hodnotu
a větší ochotu je zakoupit. Problematickou je však vyšší cena, i proto tvoří toto zboží
přibližně 2 % z celkového světového prodeje. 25

1.4 Fashion marketing
Textilní a módní průmysl, jimiž se fashion marketing zabývá, patří
z globálního ekonomického hlediska mezi velice důležitá odvětví, která pro některé
země (zejména rozvojové) tvoří hlavní zisky z exportu. V případě Bangladéše 76 %, pro
Kambodžu 80 %. I přesto, že je fashion marketing byznys v hodnotě několika stovek
miliard dolarů ročně, celkový podíl tržeb prodeje návrhářských oděvů, jež jsou
představovány na přehlídkách v rámci módních dnů, tvoří jen zlomek.26 Největší obrat
a zisk totiž prochází skrze kategorii mass markets.27
Fashion weeky spadají v rámci marketingového komunikačního mixu mezi jeden
z typů eventů, kterým se dále věnuje 3. kapitola. Na rozdíl od módních přehlídek
a showroomů jednotlivých značek nejsou pouhým umělým komerčním výkřikem, který
by mohl být

přirovnán k mediálnímu termínu psuedoudálost.28Jsou událostí

celospolečenského významu, kde se prolíná kultura s obchodem a dochází k reflexi
proměny trendů, ale i vývoje technologií, jichž bývá k tvorbě oděvů využíváno.29
Jak už bylo zmíněno, jedním z hlavních důvod pořádání fashion weeků, je
podpora lokálních návrhářů a módního průmyslu. Autoři Jackson a Shaw v rámci
důležitosti aplikování marketingových nástrojů uvádějí, že zásadním krokem k úspěchu
při prodejích je uvědomění si a naplnění potřeb a očekávání zákazníka.30 Je však nutno
podotknout, že tento přístup je vhodný spíše pro retailové řetězce. Jednotliví návrháři,

24

Timeline photos: Prague Fashion Weekend. 2012. Facebook [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/mbpfw/photos/a.200710476623123.55359.143655238995314/495647770462
724/
25
YAN, Ruoh-Nan, Karen H. HYLLEGARD a LaVon F. BLAESI. 2012. Marketing eco-fashion: The
influence of brand name and message explicitness. Journal of Marketing Communications [online]. 18(2):
151-168 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=73325348&lang=cs&site=ehost-live
26
HINES, Tony a Margaret BRUCE. Fashion marketing: contemporary issues. 2nd ed. Boston:
Butterworth-Heinemann, 2007, xxiv, s.2.
27
EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s.11 .
28
„Jde o události, které jsou většinou přímo zinscenovány za účelem jejich následné mediace.“
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, s. 34.
29
LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Wiley: Hoboken, 2013, xi, s. 119.
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jejichž zastoupení je na MBPFW majoritní, představují svoji autorskou tvorbu, která
nutně nemusí reflektovat aktuální přání potenciálních zákazníků. Musí totiž zaujmout
nákupčí, kteří znají trendy nadcházejících sezon a vědí, jakou poptávku mohou
v budoucích měsících očekávat.31
Easey tvrdí, že klíčem k úspěchu ve fashion marketingu je nalezení rovnováhy
mezi návrhářskou tvorbou a citlivým aplikováním marketingových nástrojů. Využití
vhodných

marketingových

technik

umožňuje

redukci

neúspěchu

prodeje

a přizpůsobování se tomuto dynamickému odvětví, které díky novým sezonám a
trendům prochází neustálou proměnou.32 Na techniky užívané v rámci komunikačního
mixu s důrazem na event marketing, sponzoring a zapojování celebrit, které jsou pro
fashion weeky příznačné, se tato práce zaměří v kapitole 3.

1.5 Historie fashion weeků
Módní koloběh je rozdělen na dvě sezony, které se cyklicky opakují každým
rokem a jsou světově uznávaným ukazatelem. Jedná se o sezony Spring/ Summer (SS)
a Fall/ Winter (FW).33 Rozdělení zjednodušeně vychází z ročních období, ve kterých
jsou koncovým zákazníkům oděvy prodávány.34 I přestože cykly neodpovídají reálné
spotřebě, časté uvádění nových kolekcí vzbuzuje v myslích koncových zákazníků
potřebu častého nákupu.35 Přehlídky na nadcházející sezonu se vždy konají s půlročním
předstihem, sezona SS zpravidla probíhá v září a říjnu, sezona FW začátkem roku.36
Tento způsob návrhářské prezentace je typický pro všechny prestižní fashion weeky.
Čtyři hlavní města módy tvoří: New York, Londýn, Milán a Paříž, kde se slavné módní
týdny konají v tomto pořadí.37 Pražský MBPFW (ale i jeho česká konkurence) se však
kvůli malému trhu a absenci tradice konal pouze jednou ročně a sezony nebyly
akceptovány. Jako úspěch byla považována samotná existence těchto událostí. Zásadní

30

JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 161.
31
EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s. 31.
32
Ibid.
33
Jaro/ Léto, Podzim/ Zima
34
HINES, Tony a Margaret BRUCE. Fashion marketing: contemporary issues. 2nd ed. Boston:
Butterworth-Heinemann, 2007, xxiv, s. 171-172.
35
SKOV, L. 2006. The Role of Trade Fairs in the Global Fashion Business. Current
Sociology [online]. 54(5): 764-783 [cit. 2015-05-01].. Dostupné z:
http://csi.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0011392106066815
36
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 189.
37
EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s. 19.
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změna byla oznámena na podzim 2014: MBPFW se bude nově konat i na jaře, kde bude
prezentována tvorba na podzim/zimu.38

1.5.1 Milan Fashion Week
Italským komerčním městem módy č. 1 se stal Milán až v průběhu 70. a 80. let
a postupně tak vystřídal Florencii a Řím.39 Svou tradici započal Milan Fashion Week již
v roce 1958. Je zvykem, že v rámci ready-to-wear kolekcí dává každé módní město
přednost svým národním návrhářům a značkám. V případě Milána se proto představují
např. Prada nebo Gucii.40 V rámci přehlídek dochází k propojování více uměleckých
disciplín, čímž byl milánský a pařížský fashion week inspirací pro MBPFW 2014.

1.5.2 London Fashion Week
Poprvé se konal v roce 1984. Mezi jedny z nejslavnějších britských návrhářů
patří například Vivien Westwood nebo Paul Smith. V posledních letech se potýká
s odlivem svých známých návrhářů i absolventů do zahraničí41 a také kvůli menší účasti
nákupčích a tisku je v porovnání s dalšími třemi fashion weeky považován za méně
úspěšný.42

Na určitou

formu

znevýhodňování

a propast

mezi

uměleckými

a ekonomickými zájmy jednotlivých skupin poukazuje kritická studie The field
of fashion materialized z roku 2006.43 Svůj neúspěch se snaží dohnat například využitím
moderních technologií. V roce 2010 byl jarní přehlídkový týden prvním, jehož všechny
show byly živě streamované na internetu.44

38

MATĚJČEK, Petr. 2014. Jaro, léto, podzim, zima. Praha si chce dokázat, že zvládne kolotoč módy.
Hospodářské noviny [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-62957030-jaroleto-podzim-zima-praha-si-chce-dokazat-ze-zvladne-kolotoc-mody
39
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 22. Portfolio.
40
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 189.
41
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 20. Portfolio. ISBN 978-1-85669-723-1.
42
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 190.
43
ENTWISTLE, J. 2006. The Field of Fashion Materialized: A Study of London Fashion Week.
Sociology [online]. 40(4): 735-751 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z:
http://soc.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0038038506065158
44
RICE, Simon. 2010. London Fashion Week to be streamed live. Independent.co.uk [online]. [cit. 201505-01]. Dostupné z: http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/london-fashion-week-to-bestreamed-live-1904888.html
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1.5.3 Paris Fashion Week
Paříž – město známe jako domov módy, započala tradici fashion weeků v roce
1973. Právě od 70. letech postupně docházelo k proměně módního trhu, který tou dobou
začínal dosahovat mezinárodní charakter. I tak svou důležitost Paříž neztratila.45 Během
přehlídek nechybí jména jako Chanel, Louis Vuitton nebo Christian Dior. Součástí jsou
také haute couture a pánské přehlídky, které se však odehrávají v jiném termínu.
O důležitosti pařížského fashion weekendu svědčí i účast slavných zahraničních
návrhářů jako Rick Owens či Stella McCartney.46

1.5.4 New York Fashion Week
New York je v rámci USA považován za hlavní město módy, kde se koncentrují
všichni významní návrháři a všechny značky. I přes oslabení pozice lídra ve výrobě,
kvůli přesunu do asijských zemí, zde módní odvětví zaměstnává přes půl milionu lidí.47
První fashion week se konal v roce 1943. Od roku 2009 do února 2015 byl hlavním
partnerem, stejně jako v Praze, Mercedes-Benz, nečekaně však partnerství ukončil.
V době této spolupráce byla roční návštěvnost obchodníků a novinářů okolo 100 000.48
Mezi nejznámější tvůrce, již představují svoji tvorbu, patří například modernější Calvin
Klein nebo Ralph Lauren, jelikož móda zde není natolik historicky zakotvena jako
v Evropě.49

45

MÁCHALOVÁ, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, s. 123.
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 23.
47
Ibid.
48
Ibid.
49
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 189.
46
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2 Teoretická východiska a pojmy
Stejně jako celé marketingové prostředí v novém tisíciletí není fashion marketing
ovlivňován pouze lokálními a národními aspekty, ale i globálními, a také řadou dalších
vlivů od interní úrovně až po makro úroveň.50 Proto se zde věnuji pouze klíčovým
tématům a pojmům, které mají přímý vliv na formu, fungování a komunikační strategii
fashion weeků, se zaměřením na pražský MBPFW.

2.1 Marketingový mix
Kotler definuje marketingový mix jako: „(…) soubor taktických marketingových
nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“51 V něm určuje
základní skupiny, které tvoří známá marketingová 4 P – product, price, promotion
a place.52 Mnohdy výstižnější je však využívání tzv. 4 C, která svých charakterem
odrážejí klasická 4 P. „Produkt je nahlížen jako ,customer value´, cena jako ,customer
costs´, místo prodeje jako ,convenience´ a podpora jako ,communication´.53 Je však
zapotřebí si uvědomit, že žádná z těchto členění nejsou dogmatem a slouží jako návod
při nastavování toho nejvhodnější mixu pro naši společnost, produkt nebo společenskou
a obchodní událost, jako je tomu v případě MBPFW.54 Podle dalších autorů55 se
současná podoba 4 P rozrostla o 3 další. 7 P pak dále tvoří people, process a physical
evidence. Důvodem, proč autoři tyto nové kategorie akcentují v otázce důležitost pro
fashion marketing, je schopnost odlišení se od konkurence a přidání dalších bonusů
ve formě prožitku, které například umocní nákup a podpoří jeho opakování.

2.2 Komunikační mix
Sponzoring, event marketing a další kategorie důležité pro analýzu komunikační
strategie MBPFW spadají do skupiny komunikační mix, který odpovídá promotion
50

POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 63.
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 70.
52
Český překlad: Product – produktová politika, price – cenová politika, promotion – komunikační
politika, place – distribuční politika.
53
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 17.
54
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 34.
55
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 61 .
51
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z kategorie 4 i 7 P. Jedním z možných přístupů, jak lze komunikační mix členit, je
osobní prodej, reklama, podpora prodeje, přímý marketing, PR a sponzoring.5657 Jako
kategorii navíc uvádí Přikrylová veletrhy a výstavy. Pro aplikování na MBPFW se
nadále budu věnovat reklamě, on-line marketingu a public relations ve spojení
s veletrhy a výstavami, sponzoringem, celebritami a eventy.

2.2.1 Reklama
Reklamu „definujeme jako placenou, neosobní komunikaci prostřednictvím
různých médií (…)“ a „je chápána jako obecný stimul ke koupi určitého produktu či
propagace určité filozofie organizace“.58 Mezi reklamní sdělení, která patří
do nadlinkové komunikace, patří například tisková, televizní a rozhlasová reklamní
sdělení, ale i outdoorové plochy jako billboardy a citylighty. V roce 2014 využil
MBPFW pro svou komunikaci všechny tyto zmíněné nosiče s výjimkou rozhlasu.
Rozhlas patří v rámci módního průmyslu do jedněch z nejméně využívaných mediatypů,
zejména z důvodu absence možnosti vizuální komunikace.59
O tom, že je klasická reklama pro módní byznys velice důležitá i v současném
on-line věku, svědčí investice do ní vložené. Do segmentů tohoto charakteru bylo v roce
2008 v U.S.A. investováno 18 miliard dolarů, ve Spojeném království přes 600 milionů
eur.60

2.2.2 Přímý marketing
Přímý marketing umožňuje přesnější cílení sdělení na vybrané skupiny, jimž je
určená naše komunikace. Do jeho nástrojů spadá například direct mail nebo
telemarketing.61 V rámci komunikace MBPFW je však nejdůležitější on-line marketing,
na který budu v analytické části nahlížet z jeho širšího pole působnosti, s důrazem
na sociální sítě.

56

PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 42.
57
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 44.
58
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 42.
59
EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s. 225.
60
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 161,
61
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 96.
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2.2.2.1 On-line marketing
Internet a zejména sociální sítě se s nástupem Webu 2.0 na počátku 3. tisíciletí
staly velice důležitými kanály nejenom pro komunikaci, ale i jakoukoliv formu
prezentace. Pro prezentaci značek i týdne módy jsou zásadní sociální sítě od Facebooku
přes mikroblogovací platoformu Twitter až po Instagram, který je díky jednoduché
a zábavné vizuální komunikaci stále populárnější, zejména pro eventy jako jsou módní
přehlídky.62 Narůstající vliv mají také blogeři (v případě ČR spíše blogerky), jejichž
publikum stále narůstá.63

2.2.3 Public relations
Public relations lze v tom nejširším pojetí chápat jako „komunikaci a vytváření
vztahů směřujících dovnitř firmy a navenek“ 64 a využívání publicity. Pro potřeby této
práce je však důležitější na ně nahlédnout z hlediska využití v módě, kde patří mezi
vysoce efektivní metody. Cílem je získat mediální pozornost a vytvořit pozitivní
vnímání našeho subjektu.65 Easey však připomíná, že pravděpodobně neexistuje shoda
na přesné definici a jeho vnímaní je diferenciované, v každém případě jde zejména
o pozitivní reputaci. Mezi hojně využívané techniky PR v oblasti fashion marketingu je
řazeno zapojování celebrit a vlivných lidí, ale také event marketing. 66

2.2.3.1 Sponzoring a celebrity
Sponzoring může být vnímán jako součást technik PR, které jsou v úzkém
propojení s event marketingem.67 „Sponzoring označuje situaci, kdy firma získává
možnost spojit svou firemní či produktovou značku s vybranou akcí organizovanou třetí
stranou nebo se jménem vybrané instituce, sportovního týmu, jednotlivce atp. Za toto
spojení poskytuje firma třetí straně finanční či nefinanční podporu.“68 Na rozdíl
od event marketingu se však nepodílí na organizační přípravě. Tradiční propojení
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TUNGATE, Mark. Fashion brands: branding style from Armani to Zara. 2nd ed. Philadelphia: Kogan
Page, 2008, xv, s. 205.
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PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 43.
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POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 186.
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EASEY, Mike. Fashion marketing. 3rd ed. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009, xvi, s. 227-229.
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PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 43.
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automobilové značky Mercedes-Benz a dnů módy napomáhá události získat cenného
a ekonomicky stabilního partnera, pro nějž spolupráce zapadá do konceptu komunikace
prémiové značky. To potvrdil i generální ředitel české pobočky Mercedes-Benz, Florian
Müller: „Dnes sponzorujeme bezmála padesát módních eventů, včetně těch ikonických
v Paříži, Miláně, Londýně a již zmíněném New Yorku. Image značky je v 21. století
důležitější než kdy jindy a móda je způsob, jak udělat z výrobce automobilů lifestylovou
značku, se kterou se chcete identifikovat, i když zrovna nejste automobilovým
nadšencem.“69
Na sponzoring lze nahlížet i z druhé strany, skrze spolupráce s celebritami.
I přesto, že status celebrita je značně relativní, ne vždy znamená pozitivum a může být
poměrně krátkodobého charakteru, patří propojení celebrit a módy, nejčastěji však té
luxusní, mezi velmi oblíbené PR techniky módního marketingu. Mezi jedny z klíčových
událostí pro propojení slavného jména prostřednictvím sponzoringu se značkou patří
z pohledu anglického autora London Fashion Week, British Fashion Awards nebo
například Golden Globes.70 Mezi základní benefity, kromě zajištění mediální
pozornosti, patří převedení vztahu jedince k celebritě na značku, čímž dochází
k personalizaci a hlubšímu sepjetí. V USA a VB je využito tohoto spojení přibližně
v 25 % všech reklam, v Japonsku je podíl dokonce 70%.71 Spolupráce s celebritou také
zjednodušuje získání nových zákazníků a může napomoci k celkovému oživení
komunikace. Nutno si však uvědomit, že tato výhoda se v případě špatné publicity
či skandálu obrací v nevýhodu. Tou může být také zastínění značky na úkor slávy
celebrity.72 73

2.2.3.2 Veletrhy a výstavy
„K nejstarším nástrojům komunikační politiky patří veletrhy a výstavy.
Představují velmi účinnou komplexní aktivitu, v rámci které se používá současně
několik nástrojů marketingové komunikace v poměrně krátkém časovém úseků,
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v koncentrované podobě a s dobrým zacílením.“74 Veletrhy a výstavy mají širokou
škálu možných forem, do jejichž konceptu zapadají také přehlídky a fashion weeky.
Důležitými charakteristickými rysy je např. mediální pozornost a navazování nových
obchodních vztahů.

2.2.3.3 Event marketing
V rámci kategorizace spadá MBPFW svým velkým rozsahem a vysokou účastí
do kategorie grand events.75 Pro eventy je důležité také osobní setkání a propojení
jednotlivých subjektů, od médií přes návrháře a nákupčí až po koncové zákazníky.76
Což na MBPFW umožňuje doprovodný tematický program, jemuž se věnuji v rámci
kapitoly Charakteristika MBPFW.
Mezi nejčastější podoby fashion eventů a prezentace návrhářské tvorby patří
press days,showroomy, fashion shows a fashion weeks.77 78
O důvodu, proč jsou fashion weekendy důležité pro podporu návrhářů a průmyslu,
svědčí také diferenciované publikum, které ovlivňuje celkový dopad akce. To je složeno
zejména z obchodníků, novinářů, stylistů, nákupčích, umělců a známých osobností.7980
I přesto, že byly fashion weeky původně určeny primárně obchodníkům a módním
profesionálům, s počátkem nového tisíciletí a rozvoje internetu, který umožnil
neomezené šíření fotografií, se z nich stala významná kulturní událost, která začala
ovlivňovat i turismus.81

73

LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Wiley: Hoboken, 2013, s. 77- 87.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, s. 147.
75
SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. Praha: Grada, 2009, s. 144.
76
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 189.
77
LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Wiley: Hoboken, 2013, xi, s. 119.
78
JACKSON, Tim a David SHAW. Mastering fashion marketing. New York: Palgrave Macmillan, 2009,
xviii, s. 192-193.
79
LEA-GREENWOOD, Gaynor. Fashion marketing communications. Wiley: Hoboen, 2013, s. 130-131.
80
POSNER. Marketing fashion. London: Laurenc King, 2011, s. 188.
81
WILLIAMS, Kim. Fashion, design and events. New York: Routledge, 2014, xiv, s. 166.
74

17

3 Charakteristika Mercedes-Benz Prague Fashion
Weekendu
3.1 Historie
Pražské dny módy započaly svoji tradici v roce 2010, kdy se konal první ročník
Prague Fashion Weekendu. Stejně jako všechny další ročníky byl pořádaný pražskou
modelingovou agenturou Czechoslovak Models. Jméno svého současného sponzora –
Mercedes-Benz – nese ve svém názvu od roku 2013. I přesto, že se do konce roku 2014
konala akce teprve popáté, prochází neustálou proměnou, která je přípravou na alespoň
částečnou schopnost být potenciální konkurencí světových módních veletrhů.
Mezi metropole, jejichž je značka Mercedes-Benz hlavní partner, patří v současnosti
Berlín, Austrálie a Istanbul, roce 2014 navíc New York a Miami.82
Prague Fashion Weekend byl od počátku koncipován jako dvoudenní událost.
Ročníky 2010 a 2011 probíhaly o zářijových víkendech.83 O organizaci se starala pouze
agentura Czechoslovak Models. Charakteristické pro tyto dva ročníky bylo otevřené
molo v centru Prahy a nákupu – v Pařížské ulici, viz Příloha č. 1. Bylo prezentováno
jako nejdelší molo ve střední Evropě, což mělo za cíl akci ozvláštnit a přitáhnout
mediální pozornost.84 Přístup měli všichni diváci a kolemjdoucí zdarma. Program byl
přizpůsoben jak zavedeným českým návrhářům (například Natali Ruden, Natálie
Steklová, Taťána Kovaříková), tak začínajícím návrhářům, pro něž byla připravena
soutěž New Fresh Style, ale i vybraným značkám, které v Pařížské sídlí. Akce se
zúčastnily také české a slovenské topmodelky v čele s Pavlínou Němcovou, Andreou
Verešovou či Danielou Peštovou85.
K nejvýraznější proměně celé události došlo v roce 2012 v rámci třetího ročníku
fashion weekendu. Jednalo se především o těchto 5 změn:
I.

Spoluorganizátorem akce se stala eventová agentura stars communication, která
měla v českém módním prostředí zkušenosti s úspěšným projektem Shooting
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Fashion Stars, který již od roku 2003 podporuje tvorbu začínajících českých
návrhářů.86
II.

Hlavním partnerem (nikoliv však titulárním) se stala automobilová společnost
Mercedes-Benz, která je v kulturním prostředí partnerem také Pražského jara
a Českého národního symfonického orchestru.87

III.

Bylo opuštěno od koncepce otevřeného mola pro širokou veřejnost a po vzoru
ostatních světových týdnů módy byl využit fashion stan s kapacitou 600 míst,
který byl umístěný přímo vedle Pražského hradu na Hradčanském náměstí.
Vstup byl možný prostřednictvím koupě lístku či udělení akreditace.88

IV.

Původní dvoudenní rozsah byl prodloužen na dobu čtyř dnů – pro navýšení
počtu přehlídek, kterých se tak uskutečnilo 30 a zhlédlo je 12 500 návštěvníků.89

V.

Vznik Fashion showroomu určeného pro prodej návrhářských děl.

3.2 Ročník 2013
Ročník 2013 se dočkal, stejně jako předchozí roky, spousty proměn. Rozsah čtyř
dnů zůstal stejný. Agentura Czechoslovak Models začala nově zastávat roli hlavního
partnera a agentura stars communication se stala producentem.90 Ředitelkou projektu
byla jmenována Janina Šlemínová a programovou ředitelkou Olo Křížová. MercedesBenz, se kterým byla 11. března uzavřena tříletá smlouva, se tak stal součástí názvu.91
Lokací se staronově stala Pařížská ulice pro svoji strategickou obchodní i kulturní
pozici, viz Příloha č. 2. Výraznou inovací bylo rozšíření dostupnosti přehlídek široké
veřejnosti, a to prostřednictvím online streamingu, který na svých stránkách zajišťoval
módní portál iconiq.cz.92
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3.2.1 Hlavní program
Hlavní program byl rozdělen do pěti dnů v období 18.–22. září. První den byl
koncipován pouze jako zahajovací, včetně tiskové konference, vernisáže Elle Fashion
Awards, Opening Cocktail a Louboutin & One Magazine Party. Každý následující den
byl tematicky vyhraněn. Čtvrtek nesl označení Ready to wear, což je anglické
pojmenování pro již zmiňovaný pojem prêt-à-porter. Kromě několika málo návrhářů se
zde představily zavedené značky, například česká Pietro Filipi nebo německá s.Oliver.
Páteční programová skladba, pojmenovaná Czech scene, byla určena českým butikům
a návrhářům. Sobotní Czech vs Europe předvedlo již známější, ale zároveň mladé české
návrháře jako Petru Ptáčkovou, Zuzanu Kubíčkovou nebo Kateřinu Geislerovou,
viz Příloha č. 3. Nedělní Fresh Sunday poskytlo prostor pražským oděvním školám
a soutěži Start-up určené začínajícím návrhářům.93

3.2.2 Doprovodný program
Doprovodný program byl výraznou událostí v rámci MBPFW. Odehrával se
ve studiu designSupermarket, které se nacházelo v blízkosti hlavního centra akce –
v Salvátorské ulici 8 – a bylo určeno některým přehlídkám, které byly zařazeny
do vedlejšího programu, a také jako prodejní místo pro více než 30 designerů, kteří zde
mohli nabízet svoji tvorbu. Doprovodný program zahrnoval i workshopy a diskuse
na téma etická móda.94
Součástí ročníku byla i charitativní podpora lidí s roztroušenou sklerózou.
Účastníci měli možnost zakoupit si MBPFW bag, tedy tašku v hodnotě 350 Kč, z jejíž
ceny bylo přispěno 100 Kč na fond Impuls, viz Příloha č. 4.95

3.3 Ročník 2014
Ročník 2014 se uskutečnil ve znamení změny vedoucího týmu. Původní ředitelku
Janinu Šlemínovou nahradil Lukáš Loskot. MBPFW se tak opět přestěhoval, jen
o několik desítek metrů od původního umístění fashion stanu, na Právnickou fakultu

93

CZECHOSLOVAK MODELS S.R.O. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013: Final report.
Praha 1, 2013. Dostupné z: http://vaclav.com/MBPFW_2013_ZAVERECNA_ZPRAVA.pdf
94
Vše o Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2013. 2013. Elle.cz [online]. [cit. 2015-04-23].
Dostupné z: http://www.elle.cz/moda/novinky/vse-o-mercedes-benz-prague-fashion-weekend-2013
95
Ženy.cz. 2013. E15 [online]. [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://zeny.e15.cz/clanek/prokrasu/mercedes-benz-prague-fashion-weekend-predstavi-to-nejlepsi-z-ceske-modni-sceny

20
UK. Poprvé se tak akce konala v kamenné budově, přezdívané jako Fashion Temple
(chrám), v termínu 3.–7. září, viz Příloha č. 5. Jedním z hlavních cílů a zásadní změnou
bylo po vzoru zahraničních týdnů módy prezentovat návrhářské kolekce s předstihem
půl roku.96

3.3.1 Hlavní program
Hlavní program se stejně jako v předchozím roce odehrál v rozsahu čtyř dnů.
Počet přehlídek však klesl na třetinu a vymizelo také tematické členění jednotlivých
dnů. V průměru se denně uskutečnilo pět přehlídek. Ve čtvrtek například vítězná
kolekce předchozího ročníku – AWKWARD, ale i značka Pietro Filipi, pátek byl
ve znamení českých návrhářů známých i v zahraničí. Ve stejný den tak spolu opět
předváděli svoje kolekce Jakub Polanka a Petra Ptáčková, nově také Antonín Šimon,
viz Příloha č. 6. V sobotu se představily mladé designerské značky, například Chatty,
Tiqe nebo LaFormela. Závěrečný den byl opět přizpůsoben zejména začínajícím
návrhářům a studentům či absolventům UMPRUM (Jana Mikešová, Pavel Berky,
Zuzana Kubíčková, Tereza Rosalie Kladošová a Tereza Ledvinová), viz Příloha č. 7.

3.3.2 Doprovodný program
Zahajovací událostí se stejně jako v předchozím ročníku stala opening party,
jejíž jméno bylo propojeno se značkou Tom Ford. Akce podobného charakteru, tedy
propojující zábavu a sponzorská jména, se odehrály i v následujících dnech. Čtvrtek
patřil propojení šperkařské značky Shamballa Jewels s večerní party, v pátek byli hosté
lákáni na Zombie Boye v roli DJe. Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s Noir Caviar,
konceptem, který od roku 2014 propojuje v Praze a Paříži hudbu, módu a umění,
viz Příloha č. 8.97 Event se uskutečnil také ve spolupráci s Blue Paper.
I přesto, že MBPFW 2014 neměl na rozdíl od předchozího ročníku žádné další
místo určené výhradně pro doprovodný program, jako tomu bylo v případě Studio
designSupermarket,

přinesl

doprovodný

program

ještě

rozmanitější

nabídku.

Její součástí byly seminář Stefana Siegela, viz Příloha č. 9. Dále dva semináře Fashion
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Talk Room, uvedení významného projektu podporujícího český oděvní průmysl – Local
Icons, prodejní instalace v Czechlabels & Friends. Součástí byla i Výstava Spirit are
you there, jejíž součástí byl prodej návrhů vystavující návrhářky Moniky Drápalové
a několik dalších akcí.98

3.3.3 Blue Paper
Blue Paper je módní magazín, který vychází od počátku roku 2014 a je k dostání
zdarma ve vybraných galeriích a kavárnách, viz Příloha č. 10. Jeho cíl výstižně
charakterizuje kreativní ředitel MBPFW i Blue Paper Lukáš Loskot: „Blue Paper bude
vycházet dvakrát do roka, věnuje se primárně módě (jak české, tak i zahraniční)
architektuře, umění a designu. Budeme dávat prostor novým vycházejícím návrhářům,
umělcům a fotografům. Třetí vydání bude speciál, vyjde v létě a bude věnované
výhradně Prague Mercedes Fashion Weekendu, představení programu a zúčastněným
návrhářům.“99 Viz Příloha č. 10.
2013

2014

Termín konání

18.–22. 9.

3.–7. 9.

Počet přehlídkových dnů

4

4

Počet přehlídek

64

22

Počet návštěvníků

17 000

15 000

Počet zahraničních hostů

9 (návrháři)

12

Počet doprovodných akcí

9

14

Tabulka č. 1: Číselné porovnání jednotlivých ročníků

3.4 Vize a mise
Pro určení celkové firemní strategie je důležité, aby si společnost sama
a realisticky nadefinovala, jaké jsou její vize, mise a cíl. Vizi lze chápat jako obecněji
vnímanou podobu úspěšné budoucnosti firmy. Mise neboli poslání slouží hlubšímu
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vysvětlení smyslu a přínosu činnosti firmy.100 Co je vizí i mísí MBPFW, popisuje
společnost ve své závěrečné zprávě:
Vize: „Propagace špičkové české módy a designu v tuzemsku i v zahraničí.“
Mise: „MBPFW je obchodní, kulturní a společenská událost pořádaná po vzoru
světových fashion weeků. Podporujeme lokální kreativitu, propojujeme umění a byznys,
vytváříme platformu pro systematickou prezentaci tuzemských návrhářů v souladu se
světovými standardy módního průmyslu. V druhém plánu prostřednictvím médií
přibližujeme kreativitu českých módních tvůrců veřejnosti a posilujeme vnímání módy
jako užitého umění i prostředku k vyjádření vlastní identity.“101

3.5 Konkurence
I přesto, že týdny resp. dny módy jsou v Praze pořádány pouze několik let,
vznikly za tuto krátkou dobu tři události, které si navzájem konkurují, což není
vzhledem k malé velikosti českého módního trhu přínosné.
S obdobou českého týdne módy přišel v roce 2011 Designblok, který akci
konanou od 4. do 9. 10. pojmenoval Designblok Dreft Fashion Week.102 Cílem
platformy bylo v rámci zavedeného designerského festivalu přijít s novým konceptem
módních událostí odpovídajících světovým fashion weeků. Na organizaci akce se
podílely agentury Profil Media s.r.o., Unique One s.r.o. a Barbora Bergerová, majitelka
PR agentury BB Media Consulting.103
Již v roce 2012 se však akce rozštěpila na dvě události. Designblok nazval svůj
týden módy jako Designblok Premier Fashion Week, podtitulem celé akce začal nově
být Prague Design and Fashion Week.104 Nezávisle vznikl Dreft Fashion Week 2012,
jehož organizátory byly Barbora Bergerová a Karolína Bosáková, které měly organizaci
akce pod záštitou Designbloku na starost v předchozím roce. „DREFT FASHION
WEEK 2012 je zaměřen především na prezentaci luxusních světových značek a dále si
klade za cíl podporovat mladé talenty a začínající módní návrháře. Důležitým
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partnerem DFW se proto stala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)“105
V roce 2013 bylo jméno partnera Dreft z názvu odebráno a akce přišla s novým
pojmenováním Prague Fashion Week, které se stalo předmětem soudních sporů
s MBPFW kvůli porušení ochrany registrační značky.106
Předběžné rozhodnutí soudu bylo vydáno v září 2013 a zakázalo organizátorům
akce Prague Fashion Week nadále využívat tohoto označení, včetně domény
fashionweekprague.cz.107 Žalobu podala Eva Benešová, která má název zaregistrovaný
od roku 2003, přidala se k ní i agentura Czechoslovak models.108 Prague Fashion Week
tak pro rok 2014 využil pojmenování Unique Fashion Week.109

3.6 Cílové skupiny
Cílová skupina pro události jako fashion weeky je poměrně široká a těžko
definovatelná. Z marketingového hlediska ji kromě novinářů, návštěvníků, sponzorů
a nákupčích tvoří všichni, kteří jsou jakýmkoliv způsobem zainteresování na průběhu
akce, jedná se o tzv. stakeholdery.110 V roce 2013 byly lístky prodávány na jednotlivé
show, čímž bylo umožněno prakticky komukoliv koupit si alespoň jeden vstup.
Nadcházející ročník se však v rámci svých cílů rozhodl pro upřednostnění zejména
profesionálů z řad byznysu. I kvůli částečně snížené kapacitě sálu nebylo cílem
vyprodat veřejností všechny přehlídky. K veřejnému prodeji byly určeny dva typy
festivalových pasů. První typ – standing umožnil vstup ke stání na všechny přehlídky
v průběhu dne a pohyboval se v cenové relaci od 500 do 1000 Kč. Neumožňoval však
vstup na hlavní přehlídky od 21:00. Druhý typ pasu – VIP – umožnil dvěma osobám
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za cenu 10 000 Kč vstup i sezení na všechny přehlídky.111 Z cenové politiky je tak
patrné, že kromě hostů, kteří mají o MBPFW velký zájem a jsou ochotni zaplatit i
10 000 Kč, jsou show určené zejména pro pozvané hosty. Celkové publikum nakonec
tvořilo 70 % profesionálů a 30 % veřejnosti.112 Právě veřejnost, která je ochotna zaplatit
tuto vyšší cenu za vstup a není zde z obchodního důvodu, můžeme rozlišit na dvě
skupiny – podobně jako u členění spotřebitelů jakéhokoliv zboží. A to na ty, kteří sem
chodí ze své vlastní vnitřní potřeby, a na ty, kteří chtějí, „aby ze svého subjektivního
pohledu navýšili svoji myšlenou sociální hodnotu.“113
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4 Analýza komunikačních aktivit MBPFW
4.1 Analýza komunikačních nástrojů
4.1.1 Vizuální komunikace
Významným komunikačním prostředkem, který napomáhá k odlišení se
od konkurence a je důležitý pro sjednocenou prezentaci, je značka a vizuální styl.114
Jeho součástí je také logo. Od roku 2013 vychází grafické zpracování loga MBPFW
z předlohy, která je směrodatná pro všechny světové fashion weeky, jež zastřešuje
značka Mercedes-Benz. Nejvýraznějším rozdílem je využití tučného písma, které
znázorňuje odlišnost v podobě weekendu, nikoli weeku. Písmeno O v sobě obsahuje
hvězdu, která má konotaci k produkci stars communication, která ji používá ve své
typografii. I přesto, že produkce byly obměněny, hvězda v logu přetrvává i v roce 2015,
viz Příloha č. 11.
Vizuál roku 2013, určený pro veškerou komunikaci, nafotil v Praze slovenský
módní fotograf Matúš Tóth. Jeho snímky již byly na titulních stranách většiny lokální
módních časopisů.115116 Tváří kampaně byla slovenská topmodelka Viera Schottertová,
viz Příloha č. 12. Vizuální komunikace roku 2014 byla ve znamení mezinárodního
přesahu. Pro kampaň byla vybrána česko-německé dvojice fotografů René & Radka,
kteří fotili kampaně pro světové značky jako Adidas či Kenzo.117 Tváří se stala
topmodelka Jana Knauer, která byla zařazena do žebříčku 50 nejlepších modelek.118
Focení se uskutečnilo v americkém Los Angeles, viz Příloha č. 13.

4.1.2 Reklama
Jediným veřejně dostupným zdrojem k získání informace o výběru reklamních
ploch a celkových investicích je závěrečná zpráva. I přes ochotu při komunikaci
s vedením MBPFW mi bylo sděleno, že také z konkurenčních důvodů nemohou být
číselné údaje dále upřesňovány.
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Reklamní investice z roku 2013 nejsou detailněji charakterizovány, lze pouze
vypozorovat, že z venkovní reklamy bylo využito formátu citylightů v pražských
ulicích, ale i billboardu na Letišti Václava Havla. Reklamní plochy jsou od společnosti
JCDecaux, která je i mediálním partnerem. Investicím do tisku ani jiných propagačních
formátů se zpráva nevěnuje.
Mnohem transparentnější informace poskytuje závěrečná zpráva z roku 2014.
Tento cíl mi potvrdila také asistentka ředitele Lukáše Loskota, Ema Janáčková.
V posledních letech, kdy je právě pojem

transparentnost jedním z nejvíce

komunikovaných témat například ve vztahu k politickému marketingu, a je téměř
nadužíván, je toto rozhodnutí z hlediska podpory důvěry instituci rozhodně přínosné.
Do reklamní podpory podzimního módního víkendu bylo investováno
3,2 milionu Kč. Největší náklady tvořila reklamní kampaň, jelikož od června do září
byly zaplaceny tři elektrické megaboardy u pražské magistrály s video upoutávkou
na nadcházející událost. I přesto, že společnost JCDecaux nebyla v roce 2014
partnerem, bylo opět využito jejích citylightů, konkrétně 65 v období od června do září
2014.119 Viz Příloha č. 14.
V rámci tisku bylo využito 10 inzertních stran v titulech jedněch z největších
vydavatelství v ČR – Mladé fronty120 a Bauer Media

121

. Magazíny Dolce Vita a Zen,

jež patřily mezi mediální partnery, jsou součástí portfolia zmiňovaných vydavatelství.
O tom, že chtělo vedení dostát své vize a propagovat českou módu i v zahraničí, svědčí
investice do reklamy v uznávaném londýnském módním magazínu Dash122 v rozsahu
dvou stran.

4.1.3 On-line komunikace

4.1.3.1 Web
Základním nástrojem pro online prezentování společnosti jsou webové stránky.
Jejich podoba byla v roce 2014 zmodernizována a přizpůsobena aktuálním potřebám
a cílům. Doménu www.fashionweekend.cz, kterou prezentovaly v roce 2013 všechny
118
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reklamní vizuály, nahradila v roce 2014 nová doména www.mbpfw.com. Zkrácenou
verzí a koncovkou .com tak opět potvrzuje, že nechce být vnímána pouze jako událost
národního charakteru. Web je k dispozici v českém a anglickém jazyce a nabízí osm
sekcí s informacemi: program, galerie, média, designéři, o akci, kontakt, partneři
a social. Detailně propracovaná sekce designéři je oproti původnímu webu novinkou,123
kterou hodnotím jako jednu z nejdůležitějších inovací. Jelikož jedním z hlavních cílů
všech fashion weeků, tedy i weekendu, je podpora lokálních návrhářů a jejich propojení
s byznysem, je tento krok zásadní.124 V profilu každého návrháře jsou dostupné
informace o charakteristice tvorby a historie, kontaktní email, web a odkaz na všechny
využívané sociální sítě, včetně případného místa prodejny, viz Příloha č. 15.

4.1.3.1.1 Streamování
Streamování přehlídek, tedy online přenos a dostupnost široké veřejnosti, bylo
zavedeno v roce 2013 prostřednictvím módního portálu iconiq.cz.125 V roce 2014 bylo
streamování zachováno, avšak přesunuto na oficiální stránky mbpfw.com, tedy bez
prostředníka.

4.1.3.2 Sociální sítě
Důležitost a dopad sociálních sítí nabývá každý rok na intenzitě.126Jejich vliv
na propojení módy a byznysu potvrdila také marketingová ředitelka agentury H1.cz
Pavlína Louženská na přednášce Fashion Talk a jako úspěšnou kampaň připomněla
aktivity firmy Marc Jacobs, které prostřednictvím Instagramu měřitelně ovlivnily prodej
a zájem o tuto značku.127128
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4.1.3.2.1 Instagram
Oficiální účet MBPFW na Instagramu129 dosáhl v dubnu 2015 počtu přes
1200 lidí, kteří profil sledují, a celkově na něm bylo zveřejněno necelých 300 fotografií,
viz Příloha č. 16. Prezentace touto formou byla zahájena v srpnu 2013 a postupně začaly
být zveřejňovány snímky vizuálů a jejich jednotlivých umístění na veřejných
prostranstvích, fotografie modelů vybraných návrhářů. V době konání přehlídek také
snímky mola, ale i okolí módního stanu. Do konce září bylo přidáno 109 fotografií
a videí, poté komunikace do dubna ustala a začal být promován další ročník. V tomto
období do začátku prosince 2014 bylo zveřejněno 100 fotografií podobného charakteru
jako v předchozím roce. Nová organizace se však více zaměřila na fotografie
ze zákulisí, což je pro komunikaci s fanoušky na Instagramu důležité téma. Následně
komunikace skokově neustala jako při předchozím ročníku, nýbrž plynule přešla
do zahájení podpory nově oznámeného jarního termínu.

4.1.3.2.2 Twitter
Mikroblogovací platforma Twitter patří ve světě mezi jeden ze zásadních
komunikačních kanálů pro zpravodajství, ale i jednotlivé osobnosti a jejich veřejnou
komunikaci.130 Ještě v roce 2013 byl celkový počet uživatelů z České republiky
a Slovenska pouze 150 000 osob a velkou popularitu nezískal.131 Vedení MBPFW se
však po vzoru zahraničních standardů rozhodlo tuto platformu neignorovat a v dubnu
2014 byl odeslán první tweet. K dubnu 2015 jich je celkem 116 a počet lidí, jež
odebírají obsah účtu @mbpfw_official,132 je 177. Hlavní komunikaci tvoří: sdílení
fotografií z Instagramu, oznamování novinek týkajících se nadcházející události,
odkazování na zmínky v médiích a prezentace a podpora návrhářů, viz Příloha č. 17.
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4.1.3.2.3 Facebook
Stejný účet na Facebooku využívá Prague Fashion Weekend již od prvního
konání v roce 2010. Do dubna 2015 získal 12 000 fanoušků. Komunikace zde je nejvíce
koncentrovaná, v období konání akce je periodicita nových aktualit a informací
i několikrát denně. V roce 2013 byla komunikace intenzivněji obnovena 6. června, kdy
byl oznámen příjezd návštěvy hlavního hosta – Jimmyho Chooa.133 V roce 2014 bylo
v dubnu informováno o akci MBPFW Teaser v galerii DOX, které byla upoutávkou
na říjnovou událost.134 V červnu byla vytvořena událost,135 v červenci oznámena cena
lístků a publikován rozhovor Lukáše Loskota (společně s představením vybraných
návrhářů) v magazínu ZEN.136 Oproti předchozímu ročníku pak komunikace až do září
téměř zcela ustala, se začátkem přehlídek byla opět zintenzivněna a kontinuálně
pokračuje i nadále. Viz Příloha č. 18 a 19.

4.1.3.2.4 Youtube
V září 2012 byl zaregistrován účet fashionweekendcz na Youtube.com, kde jsou
uložena videa z přehlídek ročníků 2013 a 2014. Zdokumentovány jsou všechny show,
na rozdíl od streamování je možné je zhlédnout kdykoliv. Účet má 171 odběratelů
a 50 000 zhlédnutí.137

4.1.4 Public relations
Důležitou součástí public relations je publicita, která je pro MBPFW vysoce
důležitá i z hlediska konkurence na českém trhu, a tudíž i schopnosti odlišení se
a získání co největší pozornosti. Vztahy s médii jsou základem úspěšného PR.
K vyhodnocení slouží monitoring tisku, který může být kvantitativního či kvalitativního
charakteru. Prezentace výsledků mého vlastního kvantitativního výzkumu je součástí
této kapitoly. Po vyhodnocení ročníku 2013 bylo pořadateli zveřejněno 72 titulů, které
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se alespoň jednou události věnovaly. Vedení ročníku 2014 zveřejnilo v rámci hlavní
mediální podpory 41 online a tištených titulů, včetně pěti zahraničních, které
v předchozím roce chyběly.

4.1.4.1 Sponzoring
Publicitě také napomáhají mediální partnerství, jež jsou v rámci sponzoringu
uzavřena. Během obou zkoumaných ročníků byl generálním a zároveň titulárním
partnerem Mercedes-Benz a hlavním partnerem agentura Czechoslovak Models. Každý
ročník měl nasmlouvaná sponzorství napříč všemi kategoriemi, jež nejsou pro
pozorování komunikační strategie natolik významná. Pro komunikaci je mnohem
důležitější seznam mediálních partnerů.
V roce 2013 byly hlavními partnery E15, Elle, JCDecaux, Prima ženy a Zen.
Vedlejšími Fashion TV czech&slovak, MAUDhomme, mdls.cz, Prague Exlusive,
protišedi.cz, Radio City a TopFashion Magazín.
Rok 2014 však kromě snížení počtu zaměstnanců přinesl i omezení množství
partnerů.
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Důvodem může být také navýšení exkluzivity pro obě strany. Hlavními

partnery pro rok 2014 byla Dolce Vita a online portál Iconiq.cz. Vedlejšími partnery
Zen magazin, Evropa 2, mdls.cz a Fashion MAP

4.1.4.2 Celebrity
Jedním z hlavních způsobů, jak v rámci fashion weeků získat mediální
pozornost, je kromě prezentování návrhářů známých pro široké publikum také pozvání
hostů z řad celebrit. Jejich výběr se v rámci ročníků 2013 a 2014 výrazně odlišoval,
v rámci mediálního monitoringu se věnuji vlivu konkrétních celebrit na publicitu.
Na MBPFW 2013 byl nejvýznamnějším zahraničním hostem uznávaný malajský
návrhář-obuvník Jimmy Choo, známý jako autor jedněch z nejdražších dámských bot na
světě, viz Příloha č. 20.139 První butik stejnojmenné značky, kterou spoluzaložil, byl
v České republice otevřen na začátku téhož roku.140 Kromě něho a účasti tváře kampaně
– Viery Schottertové, nebyly předem avizovány žádné další celebrity.
138
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Organizátoři ročníku 2014 zvolili mnohem komplexnější a výraznější podporu
prostřednictvím celebrit. Hostem, jehož jména si nejvíce všímala média i reklamní
podpora, byl kanadský model a DJ Rick Genest, viz příloha č. 21. Ten je známý jako
Zombie Boy, jelikož 90 % jeho těla je pokryto tetováním s motivem lidské kostry.
Pro svou extravaganci se stal slavným zejména díky klipu Lady Gaga 141 a reklamní
kampani pro maku-up značky L'Oréal.142 To, že jeho pozvání bylo zcela pragmatické,
potvrdil i ředitel Lukáš Loskot: „Hledal jsem nějakou výraznou osobnost, již si lidé
snadno zapamatují. Nemusíte znát Rickovo jméno, jakmile ale na fotce uvidíte obličej,
budete vědět, o koho jde.“143 Druhým výrazným hostem byl umělec Pandemonia,
známy pro svůj latexový převlek.144 Kdyby však MBPFW 14 nabídl jen hosty z této
sféry, jednalo by se v porovnání s návštěvou Jimmyho Chooa o prvoplánovou snahu
o mediální pozornost bez většího přínosu. Ročníku 2014 se ale zúčastnil také Stefan
Siegel, zakladatel internetové designerské platformy, která sdružuje a nabízí tvorbu
začínajících návrhářů, kterých je za dobu existence od roku 2008 přes 16 000.145
Z českých návrhářů zde prodávají pouze Petra Ptáčková146 a Hana Frišonsová.147
Svou tvorbu však prezentují více než dvě desítky českých návrhářů,148 z MBPFW jsou
známy například Chatty či Natálie Steklová. „Pro české designéry je prezentace jejich
tvorby na Not Just A Label skvělou příležitostí, jak představit svoji tvorbu globálně.
Navíc jim Stefan a jeho tým mohou pomoci například s rozvojem značky,
marketingovou

strategií,

online

prodejem,

digitální

propagací

a

právním

poradenstvím.“149
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Ročník 2014 však jako první neopomenul na pozvání zahraničních nákupčích,
kteří jsou pro podporu tuzemské módní tvorby jednou z nejdůležitějších složek.
Ze Španělska přijali pozvání nákupčí z internetového online obchodu Dohaburi.150
Z Německa dorazili obchodníci z Temporary Showroomu,151 který se zaměřuju
na mezinárodní podporu mladých návrhářů, nechyběli ani zástupci britského Primitive
London.152 Účast nákupčích není příliš zajímavá pro mainstreamová média, ale více pro
oborové tituly.

4.2 Mediální monitoring
Aby se mi podařilo objektivně reflektovat mediální odraz MBPFW v letech 2013
a 2014, rozhodl jsem se pro kvantitativní obsahovou analýzu. „Kvantitativní obsahová
analýza je vysoce strukturovaným a selektivním procesem. Tento postup vychází
ze společenskovědních metod měření a kvantifikace a při jeho použití se mediované
obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků.“153

4.2.1 Kódovací kniha
Jako výzkumnou otázku jsem stanovil: V jakém kontextu se v médiích (tisk
a online) nejčastěji píše o Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu? Základním
souborem pro výzkum byly všechny tituly obsažené v databázi Newton Media Search
z kategorií

celostátních

deníků,

oborových

titulů

(ekonomických,

politických

a společenských) a internetových serverů.
Zkoumané období je rozděleno do dvou částí. V roce 2013 i 2014 analyzuji
období od 1. 4. do 1. 11. každého roku. Relevantní články týkající se tématu se
vyskytují v tomto období, jelikož na jaře bývají první zmínky o nadcházejícím ročníku.
MBPFW se koná vždy v září, říjen je pozorován z důvodu dozvuku reakcí a hodnocení.
Kódovací jednotkou je stanoven každý článek, který se věnuje tématice
Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend nebo se v něm objevuje zmínka o události
jako takové nebo jejích představitelích (návrháři, vedení, celebrity). Klíčové slovo je
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vyhledáváno ve tvaru Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend*, aby byly obsaženy
i všechny skloňované tvary.
Kódovací arch, který obsahuje 154 článků z pozorovaného období, je součástí
přílohy včetně konkrétních hodnot 13 proměnných. Ty zaznamenávaly datum vydání,
typ média a periodicity, název titulu, začátek titulku, stranu, charakter, rubriku, délku
textu, hlavní kontext, hlavní aktéry, zmínky o konkurenci, neutralitu článku a autora,
viz Příloha č. 22.

4.2.2 Výsledky analýzy
Prostřednictvím databáze Newton Media Search bylo pro ročník 2013
vygenerováno 60 článků k analyzování, v roce 2014 byl mediální dosah širší a výstupů
bylo 94, tedy o 1/3 více než v předchozím ročníku. V rámci zkoumání byly vynechány
články, jež se v rámci jednoho média opakovaly a byly například ve stejné podobě
v tištěné i elektronické podobě.
Předmětem zkoumání bylo též vypozorovat, jak se o MBPFW píše
v jednotlivých měsících. Vzhledem k termínu akce, který je vždy v září, je
pochopitelné, že právě z tohoto měsíce pochází většina článků. V dubnu 2014 byla
součástí události MBPFW Teaser přehlídka nové kolekce Denisy Nové. Díky ní byla
navýšena mediální pozornost jak pro samotnou událost, tak pro návrhářku. V roce 2013
začaly informovat první články o nadcházejícím MBPFW v červnu, kdy bylo vydáno
tiskové prohlášení a zásadní informace, že Jimmy Choo přijal pozvání. V roce 2014
v červenci, když byla oznámena účast Zombie Boye.
Z tiskových zpráv vycházela většina článků a informace se tak stále opakovaly.
Například 19. 6. 2013 vyšla totožná zpráva na lidovky.cz a denik.cz, 3. září 2014
totožná zpráva na metro.cz a tyden.cz.
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Graf č. 1: Počet článků v jednotlivých měsících v letech 2013 a 2014. Zdroj: vlastní
výzkum.
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Graf č. 2: Počet článků podle typu média. Zdroj: vlastní výzkum.
Největší zastoupení článků přináší bulvární zpravodajství, které bylo většinou
aktivní zejména po skončení přehlídek. Pozornost byla nejvíce zaměřena na zahraniční
i české celebrity. Články se nejčastěji vyskytovaly v rubrikách móda, dále celebrity,
kultura a ekonomika. V případě tištěných médií se zpráva nikdy nedostala na titulní
stranu. Na publicitě se projevila také mediální partnerství, v roce 2013 byl jedním
z hlavních partnerů deník E15, o akci bylo publikováno celkem 10 článků. V roce 2014,
kdy partnerem nebyl, pouze jeden. Hlavním partnerem byl měsíčník Dolce Vita, obsah
jeho článků však databáze nenabízí a nejsou v analýze uvedeny. Druhý mediální partner
– Zen magazín – publikoval pouze dva články o MBPFW.
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Graf č. 3: Média s největším množstvím článků. Zdroj: vlastní výzkum.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jakým tématům se média nejčastěji věnují.
Na základě této analýzy jsem vypozoroval, že kromě informování o samotné akci byla
klíčová právě účast zahraničních celebrit. Extravagance Zombie Boye přitáhla větší
pozornost než slavná návrhářská legenda Jimmy Choo. Sponzoringu se věnovala
zejména ekonomická periodika jako Marketing & Media nebo Hospodářské noviny.
V roce 2014 získalo větší publicitu spojení wokshopu RED CUT by Aukro, určeného
pro mladých talentů.
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Graf č. 4 Hlavní kontext obsahu. Zdroj: vlastní výzkum.
Z řad návrhářů byla nejčastěji zmiňována známá jména jako Martina Špetlová
nebo Jakub Polanka. Velmi jim také pomáhala kooperace se zahraničními hosty.
Jakub Polanka byl v roce 2013 nejčastěji zmiňován kvůli dceři Jimmyho Chooa, která si
oblíbila jeho kolekci. V roce 2014 se začalo intenzivněji psát o Petře Ptáčkové, ale
i Antonínu Šimonovi, jelikož právě na jejich show předváděl Zombie Boy.
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Graf č. 5: Kdo byl v článku zmíněn. Zdroj: vlastní výzkum.
Majoritní zastoupení článků, které zmiňovaly konkurenci, bylo ve spojitosti
s právním sporem ohledně soudního zákazu pro konkurenční Prague Fashion Week,
který se v roce 2013 musel narychlo přejmenovat na Unique Fashion Week. Spor začal
v září 2013, média ho připomínala i v průběhu nadcházejícího roku. Z tohoto období
také pocházení nejčastější komparace a případné hodnocení jednotlivých událostí.
Za MBPFW se ke kauze veřejně nevyjadřovali ředitelé, nýbrž majitel Czechoslovak
Models Václav Dejčmar.
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Graf č. 6: MBPFW v kontextu s dalšími módními událostmi. Zdroj: vlastní výzkum.
Pozorovat, zda jednotlivé články hodnotí či nehodnotí celkový úspěch
uspořádaného ročníku, by bylo vhodnější a reprezentativnější v rámci kvalitativní
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obsahové analýzy. Cílem zkoumání této proměnné proto bylo připravit spíše
předvýzkum pro případnou kvalitativní analýzu a pokusit se o orientační posouzení.
Obecně se redaktoři hodnocení vyhýbali, několik hodnocení publikovala bulvární
média, a to ve prospěch akce, která byla přirovnávána ke světovým dnům módy v Praze.
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Graf č. 7: Hodnocení úrovně MBPFW. Zdroj: vlastní výzkum.
Články podepsané konkrétním redaktorem většinou obsahovaly určitou formu
přidané informace či hodnoty. Z článků redakčního a agenturního původu bylo zřetelné
vycházení z tiskové zprávy bez snahy o další rozvinutí informace.
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Graf č. 8: Autor článku. Zdroj: vlastní výzkum.
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4.3 Analýza SWOT
Tato analýza patří mezi jeden ze základních způsobů zkoumání postavení subjektu
na trhu, a to prostřednictvím čtyř kategorií, které reflektují její vnitřní a vnější situaci.
Kategorie tvoří silné a slabé stránky (strenghts a weaknesses) a příležitosti a hrozby
(opportunities a threats). „V zájmu větší působivosti se jedná o malý počet položek,
které ukazují, kam by měl podnik upřít svou pozornost.“154 V rámci charakteru a cíle
této práce je následující SWOT analýza určena pouze ročníku 2014, jelikož s proměnou
organizačního vedení došlo k nastolení nové komunikace a proměně analyzovaného
prostředí, které ovlivňuje současný vývoj.

4.3.1 Silné stránky
 Nejstarší česká obdoba zahraničních fashion weeků
 Respektovaný a důvěryhodný titulární partner Mercedes-Benz
 Záštita Prahy 1 a primátorky hl. města Prahy
 Spolupráce s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze
 Převažující pozitivní mediální odezva
 Rozsáhlý doprovodný program v oblastech kultury, vzdělávání i zábavy
 Místo konání v historickém a obchodním centru Prahy (+ dopravní dostupnost)
 Účast významných zahraničních hostů a investice do zahraniční reklamy
 Využívání klíčových komunikačních online kanálů
 Nízký vstupní poplatek účasti návrhářů
 Blue Paper jako podpora eventu i návrhářské scény

4.3.2 Slabé stránky
 Absence titulu WEEK
 Menší mediální kampaň než konkurence155
 Nezveřejňování celkových finančních nákladů a zdrojů
 Komplikovaný vztah české veřejnosti k lokální módě a podpoře mladých
návrhářů
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4.3.3 Příležitosti
 Účast zahraničních novinářů
 Vytvoření pop-up prodejního místa po skončení přehlídek
 Podpora komunikace na Twitteru, využívání Pinterestu, kontinuálnější
komunikace
 Příprava návrhářů na účast nákupčích (podpora tvorby ceníku apod.)
 Podpora image značky pro odlišení od konkurence
 Zařazení MBPFW na web www.mbfashionweek.com
 Intenzivnější komunikování charitativních událostí pro podporu PR
 Navázání hlubší spolupráce s dalšími Mercedes-Benz Fashion Week (berlínský)
 Výměna návrhářů se zahraničními fashion weeky

4.3.4 Hrozby
 Nedostatek financí
 Splývání s konkurencí, která nese v názvu Week
 Ztráta titulárního partnera (jako v případě NYFW) či ostatních
sponzorů/dodavatelů
 Neprůhledné hospodaření
 Ztráta zájmu veřejnosti kvůli vysokému vstupnému

V rámci pozorování a výzkumů jsem došel k závěru, že MBPFW se daří kontinuálně
zlepšovat komunikační aktivity a prezentovat událost na vysoké úrovni. Jednotlivé
komunikační kanály jsou využívány stále intenzivněji a také v dostatečné šíři svých
možností. Příkladem je aktivní využití online prostředků – od detailně propracovaných
webových stránek přes streamování až po sociální sítě. Po vzoru zahraničních fashion
weeků by bylo vhodné začít používat také síť Pinterest, komunikace na ostatních sítích
je však propracovaná a efektivní. Investice do reklamy v českých i zahraničních médií
a podpora rozsáhlé outdoor kampaně umístěné na strategických lokalitách spolu s účastí
zahraničních celebrit, zejména Zombie Boye, pravděpodobně významně navýšila wordof-mouth marketing, tedy ústní sdílení mezi širokou i odbornou veřejností. Na základě
mediálního monitoringu bylo potvrzeno, že celebrity jsou klíčovým prvkem pro zaujetí
všech médií, nejenom bulvárních. I přesto, že se v roce 2014 podařilo navýšit publicitu
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o 30 %, bylo by pro úspěšné hodnocení zapotřebí cílit více na publikování odbornějších
článků, které se intenzivněji zabývají návrhářskou tvorbou a obchodem. Tomu se více
věnuje následující kapitola a závěr.

4.4 Současná situace
V současné chvíli patří mezi hlavní hrozby otázka financování a sponzorství.
I přesto, že Mercedes-Benz po ukončení sponzorování New York Fashion Weeku tvrdí,
že globálně bude módu podporovat nadále,156 je nutné se připravit na variantu,
že po roce 2016 partnerství neprodlouží. Přínosem by zajisté byla spolupráce se
zahraničními Mercedes-Benz Fashion Weeky a jejich návrháři. V případě možné
výměny, tak jako například u nizozemského projektu Fashion Clash, který v rámci
designSupermarketu umožňuje prezentaci zahraničních návrhářů.157 V případě Berlína,
který je Praze kulturně i geograficky blízký a oba eventy jsou si charakterově podobné,
by se jednalo o vhodnou spolupráci, která by ji mohla opět posunout o úroveň výše.
V porovnání se zahraničními fashion weeky měl MBPFW až do roku 2014
zásadní nevýhodu, jelikož zde nebyl akceptován základní princip týdnů módy, a tím je
sezonnost. K problematice se vyjádřila také Liběna Rochová: „Hlavním úkolem týdnů
módy je, aby přitáhly nákupčí. Ze svých zkušeností ale vím, že nákupčí nechce vidět
pouze jednu přehlídku. Zajímá ho, zda má návrhář dlouhodobý potenciál. Je nesmysl,
abychom mu v Praze ukázali letní kolekci a pak oznámili, ať dorazí zase za rok.“

158

V říjnu 2014 tak byla započata nová etapa, jejímž prvním výsledkem byl jarní MBPFW,
kde mohli čeští návrháři poprvé představit své kolekce na podzim/zimu 2015.159
Tento krok umožnil akci MBPFW jasně se odlišit od konkurence a nákupčí
obdrželi signál, že česká tvorba je připravená na konkurování v mezinárodním prostředí.
Primární vlnu pozornosti strhl v roce 2013 Jimmy Choo, v roce 2014 Zombie Boy.
V roce 2015 došlo i v rámci tohoto kontextu k proměně. Pozvání přijala jedna z 500
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nejvlivnějších osobností ze světa módy – Jessica Michault,160 která je šéfredaktorkou
NOWFASHION,161 prvního online magazínu, který se také zaměřuje na aktuální sdílení
fotek z přehlídek. Druhým hostem byl streetstyle fotograf Adam Katz Sinding, jehož
módní fotografie se pravidelně objevují na Style.com nebo v New York Times. Právě
tito dva hosté zajistili mezinárodní publicitu. V roce 2014162 se ze zahraničních médií
věnovalo MBPFW pouze: WWD.com,163 Vogue.es164 a Lagonzo.es.165 V roce 2015166
byla pražská návrhářská tvorba představena na úvodní straně NOWFASHION167,
atmosféra

akce

na

Style.com,168

ale

i

WWD.com,169

DandyDiary.de,170

FuckingYoung.es 171 a dalších významných módních webech.
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Závěr
Jak bylo v rámci práce zmiňováno, jedním z hlavních cílů MBPFW je podpora
mladých návrhářů a lokální tvorby. To, že se situace v posledních několika málo letech
zlepšuje, dokládají i nově vznikající projekty jako Fashionmap.cz,172 LOCAL
ICONS,173 ale i propojení studentů FSV a UMPRUM v rámci Creative Fashion
Marketing.174 Veřejnost se postupně začíná opět seznamovat s domácí tvorbou
a o návrháře začíná být zájem. Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend tak napomáhá
navýšit povědomí o trhu i jednotlivých návrhářích. Aby však umění mohlo rozkvétat
a návrháři se mohli uživit svojí tvorbou, je zapotřebí zapojit marketingové techniky
a podpořit prodej, což připomněl i Stefan Siegel: „Spousta návrhářů nechce akceptovat,
že musí být také podnikateli. Jenže když nebudeš správně vystupovat, nebudeš mít
propracovanou marketingovou strategii a nebudeš odpovídat na e-maily, tak půjdeš
velmi rychle ke dnu.“175 Dalším limitem je i velikost českého trhu, a je tak zapotřebí
oslovit i zahraničí, čímž je MBPFW zásadním přínosem.
Je zřetelné, že nové vedení MBPFW postupuje v naplnění své vize propagace české
módy i v zahraničí. Celková komunikační strategie včetně výběru zahraničních hostů,
investic do elektrických megaboardů a citilightů, které svou podobou dodávají
na prestiži, výběr nejlepších a zároveň neotřelých českých top modelek pro vizuální
komunikaci, focení v zahraničí a postupné zvaní nákupčích, působí komplexním
a jasným cílem.
I přesto, že se tato největší česká módní událost každým rokem profesionalizuje
a posouvá v plnění své vize, ohlas českých médií a analyzování jejích kladných
i záporných stránek a možností je na základě mého mediálního monitoringu poměrně
slabý. Móda je důležitým komunikačním prostředkem a také byznysem. To si
uvědomují například v Německu, kde všechny tři největší týdeníky považují módní
rubriku za zcela samozřejmou.176177 V České republice tyto informace přinášejí zejména
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měsíčníky jako Elle, InStyle nebo Harper's Bazaar, které však (také vzhledem ke své
periodicitě) nereflektují aktuální dění. Kromě Hospodářských novin není žádný deník,
který by se módě intenzivněji věnoval. Skutečnost, že nejvíce článků týkajících se
MBPFW v roce 2013 i 2014 publikovaly servery Blesk.cz a Super.cz, zcela nesvědčí
o tom, že primárním cílem bylo informovat o podpoře lokální tvorby, ale spíš o hostech
a jejich oděvech. Pozvání Jimmyho Chooa a Zombie Boye bylo vhodné hlavně
z důvodu získání mediální pozornosti, která byla kvůli konkurenčním bojům s Unique
Fashion Weekem nutná. Díky nově zavedené sezonnosti se stal Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekend dominantním lídrem na českém trhu, a může se tak plně soustředit
na oslovování zahraničních profesionálů z řad novinářů a nákupčích.
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Summary
As it was mentioned in the thesis, one of the main objectives of MBPFW is the
support of young designers and local creations. The fact that the situation is improving
over the last few years is supported by the emerging projects like Fashionmap.cz,
LOCAL ICONS, but also the interconnection of students from FSV and UMPRUM
within Creative Fashion Marketing. The public has been gradually re-acquainted
with domestic production and is getting attentive towards local designers. MercedesBenz Prague Fashion Weekend is thus helping to raise awareness of the market and the
individual designers. However, for the art to flourish and for the designers to be able
to make a living through their work, it is necessary to involve marketing techniques and
promote sales.
It is obvious that the new leadership of MBPFW is progressing in fulfilling its
vision of promoting Czech fashion also abroad. The overall communication strategy,
including the selection of foreign guests, investment in electric mega boards and city
lights that add prestige through its presence, the selection of the best and unusual Czech
top models for visual communication, abroad photo-shootings and gradual inviting
of important buyers comes across as a comprehensive and clear objective.
Even though this largest Czech fashion event is getting more and more
professional every year and moves towards the fulfilment of its vision, the Czech media
response and analysis of its positive and negative aspects and possibilities is relatively
weak, based on my media monitoring. Fashion is an important means of communication
and it is also a business, which is so far relatively ignored by the Czech media. The fact
that the servers Blesk.cz and Super.cz published most of the articles dealing with
MBPFW in 2013 and in 2014 does not indicate that the primary goal was to inform
about the support of local production, but rather inform about the guests and their
clothes. The invitation of Jimmy Choo and Zombie Boy was useful mainly due to the
gain of media attention, which was necessary due to competitive fights with Unique
Fashion Week. Thanks to a new introduction of seasonality Mercedes-Benz Prague
Fashion Weekend became a dominant leader on the Czech market and can fully
concentrate on addressing foreign professionals from the ranks of journalists
and buyers.
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Kódovací kniha
Hypotézy a výsledky
H1: Více než třetina článků bude publikována v měsíci září, kdy se MBPFW koná.
Hypotéza se naplnila. V roce 2013 bylo v rámci pozorovaných měsíců publikováno celkem 60
článků, z nichž 39 bylo v září. V roce 2014 bylo v září publikováno 55 z celkových 94 článků.
H2: Hlavním kontextem největšího množství článků bude informovat o události jako takové.
Hypotéza se naplnila pro rok 2013. V roce 2014 však bylo více článků věnováno primárně
účasti celebrit, zejména Zombie Boye. 20 článků se věnovalo jednotlivým návrhářům, což byl
dvojnásobek předchozího roku, a tedy i klíčová proměna. Kontext propojení módy a obchodu,
včetně účasti nákupčích a podpory lokální módy byl okrajovým tématem, jemuž se věnovalo
méně než 10 % článků.
H3: Bulvárně zaměřená média se budou soustředit zejména na celebrity.
Hypotéza se naplnila, nejaktivnější byly servery Blesk.cz a Super.cz. V roce 2014 tvořil počet
jejich článků 25 % z celkového množství článků věnovaných MBPFW. Na rozdíl od ostatních
médií byla jejich aktivita intenzivní i po skončení události, zejména však ve spojitosti s českými
celebritami.
H4: Konkurenční událost Unique Fashion Week bude zmíněn ve více než 1/3 článků.
Hypotéza se nenaplnila. V roce 2013 byla konkurence zmíněna 16x, tedy ve 26 %. V roce 2014
jen 15x, což odpovídá 16 %.
H5: Negativních hodnocení bude méně než pozitivních i neutrálních.
Hypotéza se naplnila. Více než 80 % všech článků akci nijak nehodnotilo, v několika případech
nebylo možné posoudit. Negativně se vyjádřil pouze 1 článek v roce 2013, každý rok bylo více
než 5 pozitivně hodnotících.
H6: Zombie Boy bude v rámci celkového objemu článků zmiňován častěji než Jimmy Choo.
Hypotéza se naplnila, Jimmy Choo byl zmíněn v 18 článcích, Zombie Boy ve 23. Účast Zombie
Boye byla zároveň velmi často hlavním kontextem sdělení.

Základní soubor
Všechny tituly obsažené v databázi Newton Media Search z kategorií celostátní deníky, oborové
tituly (ekonomické a politické, společenské) a internetové servery. Celkem 154 článků.
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Zkoumané období
Zkoumané období je rozděleno do dvou částí. V letech 2013 i 2014 analyzuji období od 1. 4.
do 1. 11. každého roku. Relevantní články týkající se tématu se vyskytují v tomto období,
jelikož na jaře bývají první zmínky o nadcházejícím ročníku. MBPFW se koná vždy v září, říjen
je pozorován z důvodu dozvuku reakcí a hodnocení.

Kódovací jednotka
Článek, který se věnuje tématice Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend nebo se v něm
objevuje zmínka (ne jedno slovo) o události jako takové nebo jejích představitelích (návrháři,
vedení, celebrity). Klíčové slovo je vyhledáváno ve tvaru Mercedes-Benz Prague Fashion
Weekend*, aby byly obsaženy i všechny skloňované tvary.

Seznam proměnných a jejich hodnot
P1: DATUM


Který den se článek v novinách či webu objevil



Uveden ve formátu RRRRMMDD

P2: MEDIUM a PERIODICITA
1 – Celostátní deník
2 – Týdeník (tištěný)
3 – Měsíčník (tištěný)
4 – Online zpravodajský server celostátního deníku
5 – Jakýkoliv online server
P3: NÁZEV TITULU
Vepsat slovo.
P4: TITULEK
Vepsat první tři slova titulku.
P5: STRANA
1 – titulní strana
2 – jakákoliv další strana
3 – nelze zjistit (např. článek online)
P6: CHARAKTER MÉDIA
Lze médium charakterizovat jako spíše seriózního nebo bulvárního zaměření? Pokud
společenský deník, hodnotíme 3.
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1 – seriózní
2 – bulvární
3 – společenský/ objektivně neurčitelné
P7: RUBRIKA
1 – zpravodajství
2 – komentářová strana
3 – kulturní rubrika/ umění/ design
4 – ekonomika
5 – celebrity
6 – móda
7 – fotografie/ videa
8 – ze světa
9 – domácí
10 – jiné, resp. neurčitelné
P8: VELTEXT
Počet znaků bez mezer
P9: HLKONTEXT
Hlavní kontext – účelem proměnné je zaznamenat tematický kontext, v němž se objevila zmínka
o Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. Jestliže je MBPFW jako kulturní/společenská
událost hlavním tématem článku, kódujeme 1. Jestliže se článek soustředí na MBPFW ve vztahu
k dalším společenským, ekonomickým, kulturním a módním otázkám a problematice, kódujeme
další hodnoty. Pokud se článek jen zmiňuje o MBPFW, ale jeho předmětem je něco jiného,
kódujeme 10.
1 – MBPFW
2 – módní návrháři prezentující na MBPFW
3 – zúčastněné celebrity
4 – konkurenční souboj/ právní spory
5 – propojení módy a byznysu, účast nákupčích
6 – sponzorství
7 – doprovodné aktivity
8 – podpora mladých návrhářů a lokální módy
9 – podpora charity
10 – pouze zmínka
11 – jiné
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P10: KDO
V článku byl zmíněn Jimmy Choo, Zombie Boy nebo někdo jiný?
1 – Jimmy Choo
2 – Zombie Boy
3 – konkrétní modelka
4 – další zahraniční hosté
5 – další lokální hosté
6 – konkrétní návrhář/ značka
7 – ředitel Lukáš Loskot
8 – ředitelka Janina Šlemínová
9 – ředitelka Olo Křížová
10 – Stefan Siegel
11 – nikdo ze zmiňovaných
P11: KONKURENCE
Pojednává článek o nějaké konkurenční módní události?
1 – Prague Fashion Week / Unique Fashion Week
2 – Zahraniční fashion weeky
3 – ne
4 – Designblok
P11: NEUTRALITA
Prezentuje článek názor autora/redakce na popisovanou událost?
1 – nehodnotí
2 – hodnotí pozitivně (ve prospěch MBPFW)
3 – hodnotí negativně
4 – nelze usoudit
P12: AUTOR
Kdo je uveden jako autor textu?
1 – konkrétní redaktor
2 – pouze redakce
3 – pouze tisková agentura
4 – neuveden nikdo

