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Abstrakt 
Podstatou bakalářské práce „Proměna marketingové komunikace televizních operátorů 

na příkladu Sky v letech 2004-2014“ je teoretický popis marketingového mixu 

společností poskytujících přístup k placenému televiznímu vysílání, potažmo 

společností nabízejících kromě Pay-TV také připojení k internetu a pevnou telefonní 

linku. Teoretická část práce si klade za úkol definovat jednotlivé složky marketingového 

mixu v této oblasti s důrazem na komunikaci a také branding, praktická část se 

technikou case study věnuje marketingové komunikaci britské společnosti Sky, která je 

největším takovým operátorem v Evropě, a která je od roku 2011 největším 

zadavatelem reklamy ve Velké Británii. Práce zkoumá její komunikační aktivity 

v letech 2004-2014 a staví je do kontrastu technologických změn, které byly rychlejší 

než kdy dříve.  

 

Abstract 
The thesis “Change of marketing communication of television providers on example of 

the company Sky in 2004-2014” attempts to describe the marketing mix of Pay-TV 

providers and of companies providing both Pay-TV and broadband and fixed telephony. 

The theoretical part of this thesis attempts to define all four Ps of marketing mix in this 

field with emphasis on Promotion and also branding, the practical part describes the 

marketing communication of a British company Sky as a case study. Sky is the biggest 

such provider in Europe, and has been the biggest ad-spender in the UK since 2011. 

This thesis studies their communication activities between 2004 and 2014 and compares 

them with the technological changes in the field, that have been greater than ever 

before. 
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Úvod 
Oblast poskytování placeného televizního vysílání prošla za několik posledních let 

výraznou proměnou. Kromě toho, že mnozí poskytovatelé placené televize změnili své 

zaměření a přidali do portfolia svých služeb internetové připojení a telefonii, došlo také 

k masivnímu rozvoji videa mimo klasickou, lineární televizi, které činí snahu o udržení 

zákazníků těžší. Operátorům placené televize nově konkurují společnosti jako Apple, 

Netflix, Amazon nebo Google, které přinášejí divákům video cestami, které na trhu 

ještě před patnácti lety prakticky neexistovaly. 

 

To, jak by měli poskytovatelé placených televizních služeb komunikovat, navíc není 

nikde podrobně popsáno – jak píší ve své knize Bryant a Mawer (2016, str. 2): „Když 

jsme začali o tomto projektu (knihy) mluvit, byli jsme si jisti, že bude toto téma velmi 

dobře zdokumentováno mnohými autory. Překvapilo nás však, že byla literatura 

k tématu kromě několika málo článků velmi limitovaná“. V tuzemském prostředí se pak 

prakticky nedá o dostupné literatuře hovořit, a to je v době, kdy se nejnovější služby 

typu Netflix začínají rozšiřovat i u nás, škoda. 

 

Tyto dva problémy jsem se rozhodl ve své práci spojit do jednoho. V teoretické části 

práce přináší přehled toho, jak by měla vypadat komunikace (ale také produkt, cena a 

distribuce) dnes už telekomunikačních operátorů, kteří nabízejí služby televize, 

internetu a případně i telefonie, a v praktické části těchto poznatků využívá k analýze 

komunikačních aktivit společnosti Sky ve Velké Británii, a to v kontrastu 

technologických změn, které za posledních několik let proběhly. Společnost Sky byla 

vybrána proto, že je největším zástupcem těchto firem na evropském trhu, a také proto, 

že je od roku 2011 (Spanier, 2016) největším zadavatelem reklamy na britském trhu, 

ačkoliv za komunikační aktivity však utrácela nemalé částky už od svého spuštění 

v roce 1989 (Johnson, 2012). Práce se tak snaží pomocí metody případové studie zjistit, 

jak si s technologickým vývojem v oblasti, který byl větší než kdy dříve, poradil lídr 

v oblasti. Analyzované období (2004-2014) se může zdát široké, bylo však zvoleno 

z důvodu snahy o zahrnutí jak doby, kdy byla televize jediným produktem v nabídce, 

tak doby blízké té dnešní. 
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Velikost firmy s sebou přináší jistá úskalí. Sky (dříve BSkyB, případně British Sky 

Broadcasting) patří mezi největší firmy ve Spojeném království, a do její nabídky patří 

nejen provozování televize a ostatních telekomunikačních služeb, ale také provozování 

vlastních televizních stanic a další aktivity, jako například mediální agentura, podnikání 

v oblasti sázení, prodej televizních formátů do zahraničí a jiné. Vzhledem k limitům v 

rozsahu se však bude práce věnovat pouze oblasti poskytování televize, internetu a 

telefonie, s malou výjimkou v části o produktu.  

 

Právě proto, že jsem průběhu psaní práce zjistil, že za proměnou marketingové 

komunikace televizních operátorů stojí hlavně to, že se musejí přizpůsobovat novým 

technologiím, rozhodl jsem se mírně změnit strukturu ve srovnání s tezí. V části 

Marketingový mix telekomunikačního operátora byla zařazena podkapitola o brandingu, 

který je klíčovou součástí komunikace Sky. Praktická část se na rozdíl od teze 

nezaměřuje pouze na sebeprezentaci značky, ale dává ji do kontextu s vývojem trhu, na 

který většina kampaní reaguje. Kapitola o CSR značky byla vypuštěna a 

zakomponována do kapitoly pojednávající o společnosti jako takové. Na konec práce 

pak byl zařazen slovník vysvětlující pojmy používané v práci. 
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1. Marketingový mix telekomunikačního operátora 
Marketingová komunikace by měla být důležitou součástí každého podnikatelského 

záměru. Nejinak tomu tedy musí být i u poskytování telekomunikačních služeb. Těmi se 

v celé této práci myslí hlavně placené televizní vysílání, připojení k internetu a pevná 

telefonie. Práce se nezaměřuje na mobilní služby, nebo na provozování televizního 

vysílání. 

 

Podle Americké marketingové asociace (in Kotler et al, 2013, 35) je marketing 

„aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu 

nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost“. 

Tato definice jasně vysvětluje, že marketing není jen o komunikaci, která je pouze 

jednou z jeho složek. Pro účely pochopení komplexnosti oboru placené televize tak tato 

kapitola rozebírá zvlášť každé ze čtyř hlavních P (produkt, distribuci, cenu a 

samozřejmě i propagaci). Na konci pak přidává také kapitolu o brandingu, který je, jak 

již bylo zmíněno, důležitým prvkem v komunikaci Sky.  

 

Z důvodu snahy o lepší vysvětlení problematiky je u některých kapitol rozebrán stav 

přímo u společnosti Sky.   

1.1 Produkt 

Ze své podstaty je jak poskytování, tak provozování placeného televizní vysílání (a 

případně i ostatních telekomunikačních produktů) možno zařadit mezi služby. Jako 

službu označujeme „soubor hmotných a nehmotných prvků obsahující funkční, sociální 

a psychologické užitky nebo výhody“ (Pride a Ferrel 1991 in Vaštíková, 2014: 78). 

Každá služba sestává podle Sassera (1978, in Vaštíková, 2014, 78) ze tří prvků. 

1.1.1 Prvky, ze kterých sestává Pay-TV a ostatní služby 

Jedná se o materiální prvky, které umožňují poskytování služby, o smyslové požitky 

spojené s příjmem služby a o psychologické výhody nabídky. 

1.1.1.1 Materiální prvky, které umožňují poskytování služby. 
První součástí služby je souhrn fyzických prvků, díky kterým je možné ji poskytovat. 

Ty jsou samozřejmě pro každé odvětví služeb jiné. V případě telekomunikačních 

společností se jedná především o technologickou infrastrukturu umožňující provoz 
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služeb. V oblasti placeného televizního vysílání koncovým zákazníkům to znamená 

nutnost zajištění technologických prvků umožňujících vysílání.  

 

V Evropě jsou standardizovány čtyři hlavní způsoby televizního vysílání (Duspiva, 

2004). Prvním z nich je digitální terestriální televizní vysílání, šířené pomocí televizních 

vysílačů a přijímané pomocí antény (označovaný jako DVB-T, případně novější DVB-

T2). Tento typ je pro placené vysílání využíván zřídka. Příkladem mohou být například 

služby „Plustelka“ (nabízená na Slovensku), nebo „MinDigTV“ Extra (poskytovaná 

v Maďarsku). Druhým způsobem je vysílání pomocí kabelových rozvodů, šířené po 

soukromé infrastruktuře provozovatele, vedené pod zemí (DVB-C, případně novější 

DVB-C2). Pro koncového uživatele kabelové televize je vždy z technologického 

hlediska potřeba zřídit přípojku umožňující příjem takového vysílání. Třetí způsob 

vysílání, který nabízí i společnost Sky, vysílání přes satelitní družice (DVB-S, případně 

novější DVB-S2), je provozováno pomocí geostacionárních satelitů. K příjmu tohoto 

typu vysílání je potřeba na straně příjemce parabolické antény, která je schopna toto 

vysílání přijmout. Čtvrtým způsobem, rovněž využívaným společností Sky u služby 

Now TV1, je televize přes internetový protokol (označovaná jako IPTV). Pro příjem této 

služby je na straně zákazníka potřeba dostatečně rychlé připojení k síti internet.  

 

U všech čtyř typů vysílání je také nutná implementace systému zabraňujícímu 

nelegálnímu příjmu. K tomuto účelu se nejčastěji využívá systému tzv. podmíněného 

přístupu, kterému musí být přizpůsobeno vybavení na straně zákazníka, v případě IPTV 

se nejčastěji využívá autentizace pomocí internetu. Na základě těchto systémů je poté 

zákazníkovi dodáno koncové zařízení, umožňující dekódování služby. U prvních tří 

způsobů se tak může jednat o set-top box s dekódovací kartou, v případě televizorů 

s integrovaným tunerem pro daný způsob vysílání pouze o modul umožňující 

dekódování, u čtvrtého způsobu se pak jedná vždy o speciální set-top box z důvodu 

větší roztříštěnosti televize nabízené přes IPTV. Vzhledem k rozvoji nelineárního 

vysílání dochází v posledních letech k rozšiřování hybridních systémů, které spojují jak 

jednu z prvních tří metod, tak také interaktivní kanál dodávaný pomocí internetu nebo 

                                                
1 Now TV je služba Sky spuštěná v roce 2012, cílená na cenově citlivé zákazníky, kteří 

nechtějí být smluvně vázáni, zároveň se jedná o odpověď na nové služby typu Netflix. 

Služba je blíže představena v dalších kapitolách.	
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pevné linky. Například kabelová televize umožňující zpětné přehrávání se po spuštění 

této možnosti přepne do režimu IPTV. 

 

U společností poskytujících zároveň ostatní telekomunikační služby jsou potřebné také 

materiální prvky umožňující tyto služby. Typicky se jedná o infrastrukturu pro 

poskytování internetu a (digitální) telefonní linky. V případě Sky se jedná hlavně o síť 

Openreach, kterou vlastní dříve státní operátor British Telekom, a která je nabízena 

velkoobchodním partnerům (Cadman, 2015). U koncového uživatele pak jde o routery 

či telefonní přijímače.  

1.1.1.2 Smyslové požitky 
Smyslové požitky spočívají u televizních operátorů hlavně v příjmu obrazu a zvuku. 

V průběhu studované periody času byla tato nabídka vylepšena především díky spuštění 

vysílání ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV) v roce 2006 (Cianci, 2006) a také 

nabídkou obsahu ve trojrozměrném obrazu v podobě služby Sky 3D v roce 2010 

(Ofcom, 2011). V budoucnu se bude pravděpodobně jednat o další vylepšování 

obrazové kvality pomocí formátů Ultra HD, někdy označovaných jako 4K a 8K. 

Pravidelné vysílání v tomto formátu je na platformě Sky plánováno od roku 2016. (Sky, 

2015)  

1.1.1.3 Psychologické výhody nabídky 
Třetím prvkem služeb jsou psychologické výhody nabídky. Ty jsou u každého 

zákazníka jiné a představují nejvyšší výzvu pro management a marketing služby. Pro 

některého zákazníka se tak může jednat o co největší počet nabízených programů, pro 

jiného může být rozhodující kvalita internetového připojení.  

1.1.2 Sortiment 

Vzhledem k tomu, že většina poskytovatelů služeb nabízí více produktů, lze některé 

z nich označit jako hlavní a jiné jako vedlejší. Toto rozdělení se samozřejmě u 

jednotlivých operátorů liší. U menších operátorů je často šířka sortimentu malá a 

sestává pouze z nabídky Pay-TV. Ta však může být velmi hluboká, zvláště u malých 

satelitních operátorů, kteří benefitují z velké nabídky volně šířených stanic, které jsou 

dostupné zdarma. Toho například využil český satelitní operátor Skylink, který ve své 

době nabízel zákazníkům balíček programů zvaný Gratis Plus, ve kterém mohl při 
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správném technologickém vybavení zákazník přijímat „stovky neplacených programů 

ze satelitu Astra 19,2° E“ (Skylink.cz, 2012). 

 

U velké části operátorů, ze kterých postupem času vznikly spíše telekomunikační 

společnosti, mohou tvořit hlavní produkty placená televize a připojení k internetu, 

vedlejší pak telefonie. 

 

U společnosti Sky lze nalézt jak široký, tak hluboký sortiment: 

1.1.2.1 Stanice provozované přímo společností Sky, z části nabízené i dalším 
operátorům2 

Zde je jako hlavní produkt možno označit základní kanály (tzv. „basic channels“, do 

této kategorie spadají kanály Sky 1, Sky Atlantic, Sky Living a Sky Arts), které tvoří 

základ nabídky. Dalším hlavním produktem jsou i dvě skupiny prémiových stanic – 

sportovních Sky Sports a filmových Sky Movies. Jako vedlejší jsou pak poskytovány 

další stanice (Sky News, Sky 2 a jiné), a také balíček nelineárních služeb, jako je archiv 

vybraných stanic, či videotéka patřící k filmovým stanicím. Zatímco většina těchto 

stanic patří mezi placené (které jsou ale až na výjimky nabízené i ostatním britským 

operátorům), několik je dostupných i ve volném pozemním vysílání (stanice Sky News, 

Pick TV a Challenge TV). 

 

1.1.2.2 Televizní platforma Sky 
U televizní platformy Sky nabízené platícímu koncovému uživateli je hlavním 

produktem klasické lineární vysílání (vysílání v reálném čase). Vedlejším produktem 

pak lze označit skupinu nelineárních doplňků: 

• možnost pozastavení programu a jeho omezené přetočení (pro tento doplněk se 

používá označení „Sky+“) 

• možnost sledování videa na vyžádání (Video on Demand), ať už v ceně nebo za 

další poplatek (funkcionality označené jako „Sky Anytime“, „Sky Anytime +“, 

„Sky Store“, „Sky Player“ či „Sky OnDemand“) 

• možnost využití interaktivních aplikací (funkcionalita „Sky Active“) 

                                                
2 Jak bylo zmíněno již v úvodu, komunikaci těchto stanic se práce z důvodu omezeného 

rozsahu nevěnuje, vzhledem k tomu, že jsou však v některých reklamách na platformu 

Sky obsaženy je zde tato část společnosti rozebrána. 
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• možnost nahrávání programu na pevný disk (součást funkcionality „Sky+“) 

• aplikace typu TV Everywhere (funkcionalita „Sky Go“), 

ale také nabídka digitálního rádia, možnost objednání živého prémiového obsahu (Pay-

per view, nabízeného pod názvem „Sky Box Office“, typicky se jedná o filmy krátce po 

premiéře či exkluzivní sportovní utkání), nebo částečná možnost využití set-top boxu 

jako mediálního serveru (možnost zobrazit pomocí set top boxu fotografie z počítače či 

mobilního telefonu). 

 

Mírně odlišná je situace u produktu Now TV, který má za úkol nalákat zákazníky citlivé 

na cenu a také zákazníky, kteří chtějí produkt podobný nelineárním službám typu 

Netflix, které se tímto produktem snaží Sky konkurovat (Swift, 2014). Zde je hlavní 

službou možnost přístupu k jinak exkluzivnímu obsahu, a to jak pomocí živého vysílání, 

tak (primárně) ve formě videa na vyžádání (s výjimkou sportovního balíčku, který je 

založen na možnosti přístupu ke sportovním kanálům Sky na krátkou dobu bez úvazku). 

 

1.1.2.3 Připojení k Internetu 
U této služby je hlavním produktem možnost připojení do sítě Internet, jako vedlejší pak 

funkcionalita bezdrátového připojení k síti, a to i mimo domov v síti hotspotů zvaných 

„The Cloud“ rozšiřovaných na území Velké Británie a Irska. 

 

1.1.2.4 Telefonie a další doplňkové služby 
Telefonie pomocí pevné linky patří jako taková do vedlejších služeb. Její nabídka není u 

Sky rozšířená žádnými doplňkovými službami.  

 

V případě využívání připojení k internetu či u využívání pevné linky musí každý 

zákazník ve Spojeném království automaticky hradit poplatek za telefonní linku. Ten je 

některými operátory nabízen jako samostatná služba.  

 

Zatímco tyto pilíře tvoří hlavní služby u většiny telekomunikačních operátorů (s 

případnou výjimkou provozu vlastních televizních stanic, který není obvyklý), vedlejší 

služby u jednotlivých pilířů se často u různých operátorů liší, a jsou často využívány 

k dodatečnému diferencování své nabídky. K častým vedlejším službám u ostatních 

operátorů patří například nahrávání televizního vysílání či vlastních dat do virtuálního 
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úložiště (tzv. cloudu, dostupné často u provozovatelů IPTV, příkladem může být česká 

O2 TV), možnost zpětného zhlédnutí všech stanic po předem určenou dobu (zde se 

může objevit problém s autorskými právy, taková služba je často rozšířena v České 

republice a na Slovensku), nebo možnost využívání bezdrátových hotspotů mimo 

vlastní domov (svou vlastní síť hotspotů takto tvoří na celosvětové úrovni největší 

provozovatel kabelových rozvodů Liberty Global, který v České republice vlastní 

operátora UPC, v Británii ji provozují kromě Sky i oba největší konkurenti – Virgin 

Media, vlastněný taktéž společností Liberty Global a British Telecom). 

 

1.1.3 Spojování služeb (tzv. bundling služeb) 

Telekomunikační operátoři patří mezi ty poskytovatele služeb, u kterých se velmi často 

uplatňuje fenomén seskupení jednotlivých služeb do balíčků. Placená televize ve světě 

je prakticky bez výjimky nabízena zákazníkům v balíčcích, které obsahují více 

televizních stanic. Tyto balíčky mohou být děleny podle žánru stanic, podle jejich ceny, 

nebo podle specifičnosti stanic (například společnost Discovery Networks nabízí 

poskytovatelům nejen základní Discovery Channel, ale také další specializované kanály 

jako Discovery Science, Discovery Turbo nebo Discovery Life, které jsou často 

zařazovány do nástavbových balíčků). K tomuto balíčkování bylo přistoupeno na 

základě zjednodušení nabídky a také z důvodu ušetření za poplatky jednotlivým 

stanicím na základě objemové slevy. Některé stanice jsou však navzdory tomuto 

nabízeny jako samostatné kanály (většinou se jedná o prémiové stanice typu HBO, o 

sportovní stanice nebo o stanice nabízející erotický obsah). 

 

S rozšiřováním internetu se také objevují balíčky televize, internetu, telefonie, a ve 

Spojeném království i již zmíněného poplatku za telefonní linku. Tyto balíčky výrazně 

zjednodušují nabídku pro koncového zákazníka a zároveň jsou výhodné pro operátora, 

který pomocí nich prodá více služeb, než kdyby je prodával zvlášť (Marketing Week, 

2011). Čím širší a hlubší nabídku služeb operátor poskytuje, tím flexibilnější je i 

možnost přizpůsobit výsledný balíček potřebám zákazníka. Pro tyto balíčky se často 

podle počtu obsažených produktů využívá názvů dual-play, triple-play či quad-play. 
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1.2 Distribuce 

Place, neboli distribuce, jsou podle Kotlera (et al. 2007, s. 71 in Vaštíková, 2014, 112) 

veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům.  

 

Distribuce produktu placené televize se od distribuce ostatních služeb liší, nakolik 

placená televize není ze své podstaty neoddělitelná od poskytovatele (Vaštíková, 2014: 

113). Její prodej tak může probíhat jak přímými, tak nepřímými distribučními cestami. 

Nepřímých cest využívají větší operátoři, kteří své služby prodávají mimo jiné i 

v odborných prodejnách s elektronikou, díky čemuž dosáhnou celostátního pokrytí za 

cenu nižší ve srovnání s variantou rozvoje vlastních poboček. Menší (lokální) operátoři 

pak častěji volí přímou distribuční cestu. Častým distribučním modelem 

telekomunikačních operátorů je také využití online prodeje, případně i podomních 

(door-to-door, D2D) prodejců. 

 

V této oblasti není Sky žádnou výjimkou. Zatímco při spuštění prodávala své služby s 

pomocí řetězců s elektronikou (Horsman, 1998), před několika lety od tohoto modelu 

upustila a rozhodla se pro vybudování vlastních prodejních kiosků ve velkých 

nákupních centrech (Holton, 2008, fotografie kiosku v Birminghamu je k nalezení 

v příloze 1). Zároveň k prodeji služeb využívá svých call center a e-shop umístěný na 

svých webových stránkách, který umožňuje zákazníkovi sestavení produktu na míru. 

Zákazníci, kteří již služeb operátora využívají, mají také možnost upravit svou 

produktovou skladbu pomocí interaktivní aplikace ve svém set-top boxu. Strategii 

využívání vlastních prodejních míst zvolil také největší britský konkurenční kabelový 

operátor Virgin Media.  

 

Ačkoliv je příjem telekomunikačních služeb nehmotným produktem, zákazník potřebuje 

k jejich příjmu dodávku jistého hmotného prvku produktu, ať už pouze set-top boxu, 

nebo také dalšího vybavení. Sky si v Británii tuto instalaci zařizuje sama pomocí 

velkého týmu specializovaných pracovníků, na jejichž příjezdu se zákazník domluví 

přímo při podpisu smlouvy. U ostatních operátorů se nezřídka využívá modelu 

samoinstalace, pomocí které si zákazník nainstaluje zařízení doručené poštou sám ve 

svém volném čase podle dodaného manuálu. V případě služeb bez smluvního uvázání 

se pro zjednodušení používá modelu, kdy si odběratel zakoupí vlastní zařízení, do 
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kterého poté pouze vloží speciální dekódovací kartu od operátora. Toto řešení dává 

zákazníkovi možnost výběru přijímače pro jeho potřeby, na druhou stranu může dojít k 

problémům s kompatibilitou. Takového postupu využívá například satelitní operátor 

Skylink v ČR a na Slovensku, HD Plus v Německu a dříve jej využívala i například 

polská služba Telewizja na kartę (Parabola.cz, 2008).     

1.3 Cena 

Cena, jednoduše řečeno peněžní částka za produkt (Karlíček, 2013), patří mezi 

nejkontroverznější součásti marketingového mixu. V případě služeb je tato kontroverze 

ještě vyšší, z důvodu obtížnosti úkolu určit cenu nehmatatelného produktu (Hazdra, 

2013). I proto je potřeba vzít v úvahu při její tvorbě nejen náklady a konkurenci, ale 

také to, jakou hodnotu služba přináší příjemci (Vaštíková, 2014). Tu lze podle 

Lovelocka (in Vaštíková, 2014: 101) jednoduše definovat jako „souhrn všech 

vnímaných užitků mínus souhrn všech vnímaných nákladů“.  

 

I proto se snaží poskytovatelé telekomunikačních služeb neustále přicházet s novými 

produkty, které mají za úkol pomoci jak zvýšit vnímanou hodnotu produktu, tak 

případně ospravedlnit zvýšení ceny za něj, například přidáním nových stanic do 

zákazníkova balíčku (Horsman, 1998).  

 

U většiny telekomunikačních operátorů pak lze také najít uplatňování více cenových 

taktik. Ty mohou sloužit k odlišení se od konkurence, a také k přilákání svých 

zákazníků. U nových předplatitelů je často používána průniková cena. Ta spočívá v 

dočasném nasazení nižší ceny, která pomáhá přilákání nových zákazníků, případně 

slouží k opětovnému nalákání zákazníků, kteří odběr služby v nedávné době zrušili. V 

případě možnosti nabízení exkluzivního obsahu se může využít taktiky zvané slízání 

smetany. Ta je v oblasti placeného televizního vysílání používána při nabídce 

exkluzivních událostí, které mají potenciál přinesení dodatečného zisku. Často se jedná 

například o boxerské přenosy nabízené formou placení za zhlédnutí (Pay-per-view). 

Méně často je využíváno segmentované ceny. Ta je u některých společností nabízena 

studentům či lidem v důchodovém věku. V retenčních centrech sloužících k udržení 

zákazníka je někdy přistupováno i k taktice postupného snižování ceny, ve snaze o 

udržení platícího zákazníka. U menších poskytovatelů se může uplatňovat i taktika 
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přijímané ceny, kdy se ceny srovnatelných tarifů liší pouze nepatrně od těch, které 

nastavil lídr trhu.  

 

I v tomto odvětví se často objevují vnější faktory, které rozhodují o ceně a které firma 

nemůže změnit. Často se tak může dít v případě, kdy má firma na trhu téměř monopolní 

postavení. Sky, která vlastní většinu sportovních televizních práv, tak musela své 

sportovní kanály přeprodávat od roku 2010 konkurenčním operátorům za cenu určenou 

regulátorem Ofcom. Tato regulace byla na konci roku 2015 zrušena (Ofcom, 2015). 

 

Zajímavým fenoménem je nabízení služeb zdarma. Zatímco některé společnosti nabízejí 

k placené televizi zdarma přístup k nelineárním službám, u britských operátorů se 

nezřídka objevuje nabídka přístupu k internetu zdarma. V případě jeho nabídky k 

televiznímu balíčku tak tento fakt může vést k přilákání jinak spokojeného zákazníka od 

konkurence. Operátor pak může toto připojení zdarma financovat jak z vyšší ceny za 

předplatné televize, tak z povinného poplatku za telefonní linku. 

 

1.4 Propagace 

Propagaci u poskytovatelů placené televize koncovému zákazníkovi lze podle Eastmana 

(et al, 2006: 194) rozdělit na 7 hlavních činností. Kromě hlavních úkolů spočívajících v 

přesvědčování nových zákazníků, a ve snaze přesvědčit současné o tom, aby si 

předplatili více služeb, se také jedná o minimalizaci fluktuace (přechodu zákazníka k 

jinému poskytovateli), budování povědomí o značce, představování nových služeb, 

sledování toho, jak je služba vnímána zákazníkem a také o snahu zvýšit sledovanost 

placených kanálů. V praxi se tyto činnosti často spojují. 

1.4.1 Získávání nových zákazníků a prodej dalších produktů 
zákazníkům současným 

Základním úkolem propagace je snaha nabídnout služby co nejvíce novým zákazníkům. 

K tomuto účelu se v případě operátorů poskytujících Pay-TV využívá z komunikačního 

mixu nejčastěji reklamy. Ta může sloužit nejen k prodeji služeb, ale také k propagaci 

značky (ať už operátora, některého z poskytovatelů obsahu, nebo také daného pořadu).  

Například reklama na konkurenta Sky, kabelovou Virgin Media, uvedená v příloze 2, 
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ukazuje adresátovi současnou nabídku služeb, funguje však i jako reklama brandu 

Virgin Media, brandů jednotlivých televizních stanic a služeb, které jsou v inzerátu 

promovány, a také pořadů představovaných v obrázku filmového pásu.  

Telekomunikační společnosti využívají v rámci propagace pro nové zákazníky často 

také sales promotion. Zákazníkům jsou často nabízeny výhody na určitou dobu od 

uzavření smlouvy. Typickým příkladem je například vyšší balíček služeb za nižší cenu. 

Tyto promoakce mohou také vést k rozhodnutí zákazníka ponechat si vyšší nabídku, 

díky čemuž získá prodejce dodatečný zisk.  

Kromě těchto technik jsou také často využívány osobní prodej, direct marketing a 

v rostoucí míře internetová reklama. Tato oblast služeb je také známá častým 

využíváním telemarketingu. Ten se často využívá u již získaných zákazníků jako nástroj 

pro navyšování již odebíraných služeb. K tomuto účelu také mnozí poskytovatelé 

využívají svých databází a s pomocí technologií velkých dat dokáží velmi přesně určit 

zákazníky, kteří by mohli mít o novou službu zájem.  

Potenciální noví zákazníci se dělí do dvou skupin, a to na ty, kteří již v minulosti 

zákazníky byli a na ty, kteří s poskytovatelem nikdy neuzavřeli žádnou smlouvu. Jak 

zdůrazňuje Eastman (et al, 2006: 195), nejúspěšnější marketingové aktivity jsou ty, 

které cílí buď jen na ty, kteří ještě zákazníky nebyli, nebo jen na ty, kteří od společnosti 

odešli. Kampaně cílené na obě cílové skupiny nejsou tak úspěšné. U těch, kteří již 

zákazníky byli, se například často kromě telemarketingu využívá adresného marketingu 

spolu s nabídkou různých slev a jiných pobídek. 

1.4.2 Fluktuace (udržování stávajících zákazníků) 

Důležitým faktorem u společností se širokou nabídkou je snaha pomoci zákazníkovi 

vybrat správný produkt. Ten nemusí být nutně ten nejvyšší a nejdražší, to totiž může 

přispět ke zvýšení fluktuace. Fluktuace (často označovaná anglickým výrazem „churn“) 

je podíl zákazníků operátora, kteří jej v určitém období (například roce) opustili. Tomu 

se samozřejmě snaží operátoři předcházet hlavně pomocí propagačních aktivit 

připomínajících zákazníkům, jaké výhody jim operátor nabízí.  

K tomuto účelu je často využíváno vlastních tištěných magazínů zasílaných 

zákazníkům. Ty mohou obsahovat nejen novinky od operátora, ale také televizní 
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program pro stanice v nabídce. Tyto magazíny vydávala až do roku 2011 i společnost 

Sky, dodnes je vydává například Skylink v Česku a na Slovensku, moravská kabelová 

televize Selfnet (Selfnet, 2016), nebo australský Foxtel, který jej však zákazníkům 

zasílá za poplatek (Foxtel, 2016).  

Vzhledem ke značným nákladům na tuto činnost přešlo mnoho operátorů spíše na 

pravidelný newsletter, zasílaný pomocí e-mailu. Tímto způsobem připomínají 

zákazníkům obsah například české UPC, nebo, od roku 2011 i Sky (The Sky Magazine 

Team, 2011).  

K udržování zákazníků televize také slouží v posledních letech sociální sítě. Ty jsou 

velmi často využívány k představování aktuálního programmingu na stanicích v nabídce 

operátora, zároveň mohou sloužit jako kanál interakce se zákazníky 

1.4.3 Budování povědomí o značce, branding 

Tato část je blíže rozebrána v kapitole Branding.  

1.4.4 Rozvoj nových služeb 

Jedním ze způsobů, jak přilákat nové zákazníky (a jak si udržet stávající) je uvádění 

nových služeb. Zatímco v minulosti se jednalo hlavně o rozšiřování nabídky o 

internetové připojení a telefonii, případně o rozšiřování televizní nabídky o nové 

stanice, dnes se právě díky tomuto rozvoji často jedná o představování nových 

nelineárních služeb. Ty pomáhají televizním operátorům bojovat nejen proti ostatním 

poskytovatelům Pay-TV, ale také proti operátorům nabízejícím služby over-the-top 

(OTT, služby založené na principu streamování hlavně nelineárního obsahu, například 

Netflix). V případě společnosti Sky v období let 2004 až 2014 lze strategii 

představování služeb objevit u většiny spouštěných inovací, ať už u spuštění obsahu ve 

vysokém rozlišení obrazu, nebo v nabídce širšího videa na vyžádání. U ostatních 

operátorů se pak často jedná právě o různé videotéky fungující podobně jako Netflix a 

jiné OTT služby na principu jediného poplatku za zhlédnutí neomezeného počtu filmů 

(významná je například služba „MyPrime“ dostupná v některých zemích kde působí 

kabeloví operátoři společnosti Liberty Global, dostupná mimo jiné i v České republice), 

nebo méně často o funkci „start-over“, která umožňuje spuštění právě vysílaného 

pořadu od začátku. 
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V posledních letech se stále více objevuje myšlenka vývoje celé nové platformy pro 

videoobsah, která všechny tyto aktivity zastřešuje. Například u již zmíněné společnosti 

Liberty Global, dochází v posledních letech k velkému rozvoji jednotné technologické 

platformy nabízené pod značkou „Horizon“. Tato služba sestává nejen z tradiční 

nabídky digitálních stanic, ale také z moderního set-top boxu (který má v sobě 

zabudovaný i modem pro službu kabelového internetu), výše zmíněné videotéky 

založené na principu Netflixu, aplikace pro TV Everywhere „Horizon Go“, možnosti 

nahrávání a v některých teritoriích i dalších nelineárních služeb, jakými je například 

televizní archiv. Touto rozšířenou a integrovanou nabídkou se operátor snaží získat 

převahu nad menšími operátory, kteří často nabízejí více řešení na různých platformách, 

pro operátora pak přináší značné úspory v celistvosti, provázanosti a jednoduchosti 

systému. (Liberty Global, 2012; UPC ČR, 2015) 

1.4.5 Vnímání zákazníka 

Telekomunikace patří mezi odvětví, na která si zákazníci často stěžují kvůli špatnému 

zákaznickému servisu. Počty takových stížností velmi často rostou při zvyšování cen za 

služby. Jak již bylo zmíněno v části práce popisující cenotvorbu produktů 

telekomunikačních operátorů, tvorba ceny u služeb je velmi komplikovaná. Pro snížení 

negativního dopadu zvyšování cen na reputaci firmy se tak často plánují různé akce 

dlouho před zdražením. Jedná se například o imageové kampaně, připomínající 

zákazníkům co všechno jim služba nabízí, o různé informační letáky, které srovnávají 

danou službu s konkurencí, či případně slevy na vyšší balíčky služeb.  

 

Pro vylepšování vnímání nabízených služeb se také používá public relations, tedy 

strategické komunikace, která vytváří oboustranně výhodné vztahy mezi organizacemi a 

jejím publikem (PRSA, 2011 in Hejlová, 2015), případně možností sociálních sítí. 

1.4.6 Snaha zvýšit sledovanost placených kanálů 

Posledním úkolem provozovatele placené televizní služby je snaha o zvýšení 

sledovanosti nabízených placených stanic. Tato strategie se prolíná s ostatními 

strategiemi, primární funkcí je posílení vnímané hodnoty služby zákazníkem (ať už 

novým, či stávajícím). Této strategie často využívají operátoři, kteří nabízejí obsah, 

který je na jejich platformě exkluzivní. Příkladem může být například stanice Sky 
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Atlantic, nabízena ve Spojeném království pouze u Sky, nebo český O2 Sport, který 

není dostupný jinde než v tuzemské O2 TV (vizuál z kampaně k spuštění stanice O2 

Sport je dostupný jako příloha 3).  

1.5 Branding v oblasti televize 

Nedílnou součástí marketingové strategie většiny poskytovatelů služeb je vytvoření a 

udržování značky, pod kterou je služba prodávána. Vzhledem k faktu, že prodej služeb 

je omezen již zmíněnými problémy s nehmotností produktu, je využívání brandingu 

téměř nutností. I proto je možná překvapivé, že se v oblasti televizního vysílání začíná o 

brandingu mluvit až na konci minulého století. Zatímco v roce 1992 tak bylo ještě slovo 

„brand“ například v britské veřejnoprávní BBC považováno za „odporné“ (Wight, 1997 

in Johnson, 2012, 63), v pozdějších letech dekády bylo užíváno zcela běžně, a to už i v 

BBC, u které se však s nasazením podobně komerčního postupu značně váhalo a která 

svého prvního marketingového ředitele zaměstnala až v roce 1993 (Bryant, Mawer, 

2016). Důvodem bylo, podobně jako v ostatních zemích, právě spouštění nových 

televizních stanic, které vysílatele donutilo k většímu využití marketingu. Jak říká 

ředitel marketingu největší britské komerční televize ITV, Rufus Radcliffe: „V 

předchozích letech jsme se mohli spolehnout na to, že si diváci pravidelně každý večer 

pustí televizi. To se teď změnilo. Televizní společnosti se musí zaměřit na branding a 

být posedlé svými diváky“ (in Bryant, Mawer, 2016, str. 12). 

 

Tomuto procesu se nevyhnula ani společnost Sky. Ta začala budovat svůj brand již při 

spouštění služby. K tomuto účelu bylo využíváno značných synergií s ostatními médii 

společnosti News Corporation Ruperta Murdocha (hlavně novin The Times a 

bulvárního deníku The Sun, který se vysmíval konkurenční společnosti BSB, a nazýval 

její produkt „televizí pro boháče“3). Sky se totiž snažila ve svých počátcích cílit na 

demografickou skupinu C1-C2, tedy větší rodiny, zatímco konkurence vybudovala svou 

komunikaci na využívání lepší technologie, čímž cílila na vyšší příjmové skupiny. 

V průběhu let se díky rozšiřování nabídky stala hlavní charakteristikou značky Sky 

možnost výběru (což může působit paradoxně vzhledem k monopolnímu postavení 

společnosti), a společnost se tak stala synonymem pro širokou nabídku televizních 

stanic. Větší důraz na branding časem začaly přebírat i ostatní britské stanice. Kromě již 

                                                
3 „Toff’s telly“ (Bose, 1996 in Johnson, 2012, 67) 
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zmíněné BBC a ITV také pátý terestriální kanál v Británii, Channel 5, jehož spuštění 

v roce 1997 bylo od počátku koncipované jako spouštění brandu (Johnson, 2012, 68).  

 

Brand Sky se samozřejmě vyvíjel. Na počátku nového tisíciletí se díky spouštění 

inovativních technologií přidaly k atributu největšího výběru i atributy inovativnosti a 

snahy přinášet zákazníkům vždy něco nového. V roce 2007 se všechny tyto atributy 

spojily do nového sloganu, který společnost využívá dodnes: Believe in Better.  

 

Tento slogan byl podle brand manager Sky, Roberta Tanseyho, trefný pro celý byznys. 

Nový slogan měl „spojit jak poskytování obsahu, tak jeho prodej, takže musel být spíše 

o duchu společnosti. Sky byla vždy společností, která se snažila věci měnit (…), a slovo 

better (lépe) se ve firmě často používalo“ (in Bryant, Mawer, 2016, str. 84). Slogan 

pomohl firmě vystihnout její filosofii, a pomohl jí překlenout rozdíl mezi satelitní 

televizí a velkou zábavní společností (Bryant, Mawer, 2016). 

 

Podobné poslání společnosti vyznávají i ostatní poskytovatelé placené televize po celém 

světě. Například Liberty Global se snaží „přizpůsobovat neustále svým zákazníkům, a 

přinášet jim co největší zážitek z používání svých služeb“ (Liberty Global, 2014). 

Největší satelitní operátor v USA, DirecTV se také pyšní tím, že svým zákazníkům 

„nabízí nejlepší zážitek z používání svých služeb“ (DirecTV, 2016).  

 

Právě brzké zavedení brandingu u telekomunikačních společností může být klíčové při 

boji s novými poskytovateli obsahu přes internet. I kvůli nim se však musí brand 

postupně vyvíjet. Sky se tak v posledních letech snaží profilovat více jako „britské 

HBO“, domov exkluzivního obsahu, dostupného nejen v televizi, ale také na ostatních 

přenosných zařízeních (The Economist, 2014). V upoutávkách na pořady z produkce 

Sky je tak od roku 2014 zdůrazněna jak prémiovost obsahu („New. Unmissable. 

Exclusive.“), tak také možnost přehrání na přenosných zařízeních v čase, který 

zákazníkovi vyhovuje („Whenever you want, wherever you are“). V příloze 4 jsou 

ukázány snímky obrazovky z upoutávky na seriál „The Smoke“, ukazující oba slogany. 

 

Brandingu je využíváno v oblasti telekomunikací i k diferenciaci jednotlivých služeb a 

zařízení, a to zvláště u velkých operátorů. To je viditelné jak u Sky (subbrandy zahrnují 

například „Sky+HD“, „Sky Anytime“, „Sky Multiroom“, „Sky Broadband“), tak u 
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Liberty Global u již zmíněné služby „Horizon“ a videotéky „MyPrime“, ale také u 

menších operátorů – například český Netbox svou televizi nazývá „Kuki“ (Netbox, 

2016). 

1.5.1 Logo a ostatní vizuální prvky 

Jednou z nejdůležitějších součástí brandingu je vizuální styl. Logo společnosti je 

využíváno na všech materiálech a reprezentuje celý podnik. Loga vybraných 

poskytovatelů placené televize jsou ukázána v příloze 5, přílohy 6 a 7 poté ukazují 

vývoj log Sky a Now TV. 

 

Kromě loga je samozřejmě také využíváno ostatních vizuálních prvků, jakými mohou 

být například soubor ikon, specifikace barev, specifický font písma, nebo další 

elementy.  

 

V případě společnosti Sky se tak jedná nejen o logo, ale také o specifický typ písma Sky 

Text, který byl vyvinut speciálně pro společnost s jejím posledním rebrandingem v roce 

2009. Jiná situace je pak u služby Now TV, která využívá odlišného brandingu 

z důvodu cílení na jinou cílovou skupinu. 
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2. Společnost Sky 
Další část práce se věnuje samostatné společnosti Sky (případně jejím předchůdcům), a 

trhu placené televize, internetu a telefonie v Británii.  

2.1 Historie společnosti 

Ačkoliv vznikla satelitní televize od společnosti Sky až v roce 1989 (Hardy, 2008), její 

historie začíná již v dubnu 1982 se spuštěním prvního evropského satelitního 

televizního programu Satellite Television. Ten byl po roce svého vysílání prodán 

mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi (Chalaby, 2009), který se rozhodl se 

skomírajícím kanálem zaměřit pouze na vysílání do Spojeného království. V roce 1984 

pak byla stanice přejmenována na Sky Channel, její finanční výsledky však zůstávaly 

špatné (Horsman, 1998).  

 

Vzhledem k rozvoji technologií bylo ve Spojeném království v roce 1986 rozhodnuto o 

udělení státní licence k provozování satelitního vysílání pro širokou veřejnost. Zpoza 

zájemců, mezi které patřil i Murdoch, byla vybrána společnost British Satellite 

Broadcasting (Miller, 1986). Dva roky poté, 8. června 1988, však Murdoch oznámil, že 

plánuje spustit svou vlastní platformu na satelitech lucemburské společnosti Astra, která 

bude sice nabízena divákům ve Velké Británii, bude však vysílat pod lucemburskou 

licencí, čímž vyhoví situaci, kdy mohl v Británii získat licenci pouze jeden projekt 

televize na satelitu (Johnson, 2012).  

 

5. února 1989 tak byla ve Spojeném království spuštěna Sky Television, sestávající 

z vylepšeného původního kanálu Sky Channel, filmového kanálu Sky Movies, prvního 

britského dvacetičtyřhodinového zpravodajského kanálu Sky News a ze sportovního 

Eurosportu. Ta byla o rok později (25. března 1990) následována konkurenční službou 

již zmíněné British Satellite Broadcasting (BSB), jejíž spuštění trvalo několik let 

z důvodů komplikovaných podmínek stanovených britskou licencí (Horsman, 1998). 

 

Zatímco tak do té doby měl běžný britský divák k dispozici pouze dva kanály BBC a 

komerční ITV a Channel 4, během roku se nabídka rozrostla o 4 stanice skupiny Sky a o 

dalších 5 skupiny BSB. Tato situace se ukázala jako finančně neudržitelná, a proto 

došlo v roce 1990 k poměrně kontroverznímu spojení obou společností do nové, 
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nazvané British Sky Broadcasting (prodávající však nadále službu Sky Television). 

Všech 9 kanálů se spojilo do pěti, nová společnost však nadále prodělávala 14 milionů 

liber týdně (Horsman, 1998, 76).  

 

V roce 1992 však došlo k průlomu, kdy společnost rozhodla o vysoké investici do 

televizních práv na největší fotbalovou soutěž Spojeného království, Premier League, 

která se do té doby vysílala na volně dostupné ITV. Tato akvizice přinesla společnosti 

milion zákazníků platících za nový sportovní kanál ještě před jeho spuštěním a satelitní 

televize tak postupně poprvé vykázala zisk (Horsman, 1998). O rok později byl spuštěn 

první větší placený balíček 14 kanálů různých žánrů „Sky Multichannel“, sestávající 

z jak již dříve volně vysílaných, tak i z několika nově spuštěných programů (Sky Plus 

Magazine, 1993).  

 

Společnost tak nabízela tři různé typy zpoplatněného obsahu – balíček filmových stanic, 

sportovní kanál a také balíček kanálů různých žánrů, díky čemuž se jí dařilo vykazovat 

zisk, a v roce 1994 zahájila prodej svých akcií na britské burze (Clark, 1994). 

 

V dalších letech docházelo jak k rozšiřování služeb (díky změně zákona začaly být 

v roce 1996 nabízeny i pořady v režimu platby za jednotlivé zhlédnutí (Pay-per-view), 

postupně se i rozšiřoval počet dostupných stanic), tak i ke zvyšování zisků (Horsman, 

1998). Sky Television se zároveň profilovala jako služba nabízející prémiový obsah, 

která měla v polovině roku 1998 více než 3,5 milionů zákazníků (BSkyB, 2000) 

 

Na konci devadesátých let minulého století však bylo potřeba zareagovat na nový vývoj 

v oblasti digitálního vysílání. Společnost věděla, že s přechodem mohou být spojeny 

nemalé problémy, spuštění služby Sky Digital v říjnu 1998 se však díky novým 

funkcionalitám a marketingové kampani ukázalo jako úspěšné (Horsman, 1998).  

 

Po spuštění interaktivních služeb v roce 1999 pak o tři roky později rozšířilo nabídku 

platformy první přijímací zařízení s vestavěným pevným diskem, nabízeno pod názvem 

Sky Plus (případně Sky+). V tomto roce se také začala společnost více angažovat 

v oblasti sociální zodpovědnosti (BSkyB, 2002).  
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V roce 2004, který bude z marketingového hlediska prvním analyzovaným se tak 

společnost nacházela v dobré kondici, se 7 400 000 zákazníky (z nichž necelých 400 

000 využívalo služeb Sky+), se ziskem ve výši 3,6 milionů liber (a průměrným ročním 

příjmem 380 liber na zákazníka). Svým zákazníkům celkem nabízela více než 400 

televizních programů v několika různých balíčcích (BSkyB, 2004a). 

 

V dalších letech se pak společnost začala profilovat více jako udavatel trendů. Po 

spuštění mobilní televize v roce 2005 se o rok později stala jedním z prvních 

poskytovatelů obsahu ve vysokém rozlišení obrazu, tzv. HDTV. Zároveň v tomto roce 

rozšířila svou nabídku a začala nabízet širokopásmové připojení k internetu a telefonii, 

k čemuž využívala převážně infrastrukturu společnosti British Telecom (BSkyB, 2006). 

 

V roce 2007 začala poskytovat první obsah ve formátu Push-Video-on-Demand (při 

kterém se obsah nahraje do set-top boxu uživatele předem). Díky těmto investicím 

společnost rostla – v roce 2008 již byly její služby využívány každou třetí domácností 

ve Velké Británii (BSkyB, 2008a), a v roce 2010 již nabízela své služby 10 000 000 

zákazníků (Sky News, 2010). 

 

Z důvodu předpokládaného vstupu konkurence v segmentu over-the-top videa v podobě 

streamovacích služeb jako je Netflix nebo Amazon Prime do Velké Británie došlo 

v roce 2011 k rozvoji podobných služeb se spuštěním aplikace typu TV Everywhere 

zvaná „Sky Go“, nabízející jak živé vysílání, tak video na vyžádání pro počítače a 

přenosná zařízení. Tato aplikace částečně nahradila některé ostatní služby videa na 

vyžádání. V roce 2012 pak aplikaci Sky Go doplnila nová služba Now TV. Ta je cílena 

na na zákazníky, kteří se nechtějí uvazovat operátorovi placené televize, nestačí jim 

však nabídka klasických pozemních stanic. Now TV tak umožňuje předplatné 

zábavního, filmového či sportovního balíčku dostupného pomocí technologie 

streamingu přes internet, za nižší cenu a bez úvazku. 

 

Mezi lety 2004 a 2014 se tak z poskytovatele placené satelitní televize stal poskytovatel 

telekomunikačních služeb, nabízející nejen televizi, ale také internet a telefonii. 

Společnost měla v červnu 2014 10 686 000 zákazníků televize, 5 250 000 zákazníků 

internetového připojení a téměř 5 000 000 zákazníků telefonie. Podobnému číslu pak 

také zprostředkovávala pronájem telefonní linky (BSkyB, 2014). Společnost plně přešla 
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na strategii prodávání více služeb současným zákazníkům, spíše než získávání nových, 

a zároveň se spojila s německou a italskou pobočkou Sky (do té doby také částečně 

vlastněnými Rupertem Murdochem, provozovanými však nezávisle na britské 

společnosti), se kterými vytvořila nový holding Sky Plc, čímž došlo k zániku označení 

BSkyB, případně British Sky Broadcasting (ČTK, 2014). Britská část společnosti 

dosáhla příjmů ve výši 7 611 000 000 britských liber a zisku ve výši 1 260 000 000 

britských liber. Zároveň došlo k představení personalizované reklamy v televizi 

(Opluštil, 2014).  

 

V roce 2015 pak bylo klíčovou inovací představení zcela nové technologie „Sky Q“, 

která umožňuje lepší integraci s přenosnými zařízeními (tablet, PC), v roce 2016 se 

očekává spuštění vlastního mobilního operátora Sky, pravděpodobně jako virtuálního 

operátora.  

 

2.2 Konkurence 

Ačkoliv je Sky největším poskytovatelem placené televize ve Velké Británii, není 

samozřejmě jediným. Hlavní konkurenci tvoří již několikrát zmínění Virgin Media a 

British Telecom, televizní vysílání však poskytují i některé další společnosti.  

 

Největším konkurentem je kabelová společnost Virgin Media. Ta vznikla v roce 2006 

spojením dvou největších kabelových společností NTL a Telewest a také mobilního 

operátora Virgin Mobile. Po krátkém využívání brandu NTL:Telewest došlo 

v k přejmenování na Virgin Media, a to díky zakoupení licence na využívání názvu 

„Virgin“ využívaného v několika projektech Richarda Bransona (Cole, 2006). V roce 

2013 pak došlo k převzetí společností Liberty Global (Liberty Global, 2013). Mezi 

produkty Virgin Media patří digitální kabelová televize, telefonie, mobilní telefonie a 

připojení k internetu, které je díky vlastní modernější síti až několikanásobně rychlejší 

než připojení přes síť Openreach British Telecomu (Williams, 2015). 

 

British Telecom (BT Group, dříve státní podnik) je druhým největším konkurentem 

Sky. Zatímco do roku 2013 byla služba digitální televize touto firmou nabízena pouze 

jako okrajový produkt, v tomto roce došlo k jejímu rozvoji, a to hlavně díky spuštění 

prémiových sportovních stanic BT Sport. Kromě těch společnost nabízí také pevnou i 
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mobilní telefonii a připojení k internetu díky infrastruktuře, kterou firma dříve ještě jako 

státní podnik vystavěla.  

 

Posledním velkým konkurentem je společnost Talk Talk, která poskytuje televizi na 

stejné technologické platformě jako BT. Kromě televizního vysílání poskytuje také 

připojení k internetu (také pomocí sítě Openreach), telefonii a mobilní telefonii. 

 

Další poskytovatelé placené televize a internetu tradičním způsobem mají v Británii 

pouze nepatrný podíl na trhu. Jedná se hlavně o společnost EE, která byla v roce 2015 

koupena BT Group (BBC News, 2015), případně v nepatrné míře o malé kabelové 

operátory, které zastupuje například společnost Plusnet, a kteří v nejsou téměř v Británii 

přítomni. 

 

V minulosti byly placené stanice nabízeny také prostřednictvím terestriální televize (pod 

jmény „OnDigital“, později „ITV Digital“, nebo „TopUp TV“), tyto společnosti však 

své podnikání ukončily (Starks, 2007). 

 

Jako konkurence v oblasti televize mohou být vnímány také volně dostupné služby. 

Kromě terestriálního vysílání, nabízeného pod obchodní značkou Freeview se také 

jedná o volné satelitní vysílání nabízené pod značkou Freesat (kterému Sky konkuruje 

pomocí vylepšené verze nabízené pod jménem Freesat from Sky), nebo v posledních 

letech i o online služby, mezi které lze počítat jak archivy hlavních britských stanic 

(„BBC iPlayer“ od BBC, „ITV Player“ od ITV, „All4“ od Channel 4 a „Demand 5“ od 

Channel 5), tak také poskytovatele OTT služeb, jakými jsou již zmínění Netflix a 

Amazon Prime Video. 

 

Je zajímavé, že podle průzkumu Ofcomu bylo v listopadu 2013 až 66 % těch, co si 

v posledních 6 měsících předplatilo službu „Lovefilm“ (nyní Amazon Prime Video), a 

77 % těch, co si předplatilo Netflix zároveň zákazníkem placené TV od Sky, Virgin 

Media, Talk Talk, nebo British Telecomu. To může naznačovat, že streamovací služby 

pro některé zákazníky představují doplněk k placené televizi. (Ofcom, 2015). 
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2.3 Kontroverze 

Společnost Sky se ve své historii nevyhnula ani kontroverzním krokům. Hned vznik 

platformy v roce 1989 lze označit za kontroverzní – společnost obešla regulaci a svou 

televizi začala provozovat z Lucemburska. Mnohem kontroverznější však bylo následné 

sloučení se společností BSB, o jehož legálnosti je dodnes pochybováno, a které je často 

přičítáno kladným vztahům Ruperta Murdocha s politickou reprezentací země 

(Horsman, 1998).  

 

Možná i proto bylo kontroverzně vnímáno i představení nabídky Ruperta Murdocha na 

převzetí zbývajících 60 % společnosti, které zatím nevlastnil v roce 2010 (Orlebar, 

2012). Toto spojení, ačkoliv již opět předjednané s britskou vládou, bylo nakonec o rok 

později přerušeno kvůli skandálu s odposlechy telefonů, které probíhaly v médiích 

vlastněných Murdochem, a které mimo jiné vedly i k uzavření nedělníku „News of the 

World“ (McKnight, 2012). 

 

Společnost bývá často předmětem kritiky i kvůli šíři držených práv pro vysílání. Kromě 

již zmíněných sportovních práv se často hovoří i o šíři filmových práv, jež bývá také 

zkoumána britským regulátorem Ofcom. V souvislosti s právy se také často hovoří o 

dostupnosti stanic Sky u ostatních poskytovatelů placené televize v Británii (případně 

v Irsku). Například v roce 2007 tak byl v Británii medializován spor se společností 

Virgin Media o zachování stanic ze skupiny Sky v nabídce konkurenčního operátora. 

Zatímco stanice provozované konkurencí (před spojením společností Telewest, 

například stanice Virgin1, Living, Trouble nebo Bravo) měly v nabídce Sky zůstat, 

stanice Sky však byly z nabídky největšího kabelového operátora dočasně vyřazeny. 

Tento spor je částečně rozebrán také v praktické části práce. 

 

O společnosti Sky se také často mluví v souvislosti s nárokováním si jména Sky. Kromě 

českého Skylinku tak měl se společností problém také Microsoft, a to se službami 

SkyDrive, kterou musel přejmenovat na OneDrive a se službou Skype (Warren, 2013). 
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3. Rozbor komunikačních aktivit společnosti Sky 
V této části práce jsou rozebírány komunikační aktivity společnosti Sky. 

3.1 Metodologie 

Praktická část této bakalářské práce je vedena metodou případové studie (case study). 

Podle Hendla (2008: 104) se případová studie zaměřuje na detailní popis a rozbor 

jednoho nebo několika málo případů, o nichž se snaží shromáždit co největší množství 

relevantních dat z různých zdrojů. Výsledkem by mělo být komplexní zachycení 

složitosti případu a popis vztahů, a to při zohlednění kontextových a lokálních 

podmínek. 

Podle stejného autora je případová studie vhodným nástrojem pro zkoumání organizací, 

u kterých je možné sledovat a analyzovat procesy změn a adaptaci. (Hendl, 2008: 105) 

Tohoto postupu bude využito i v této práci, ve které jsou zkoumány komunikační 

aktivity společnosti Sky v průběhu jedenácti let (od roku 2004 do roku 2014) v reakci 

na změny na trhu. 

V tomto rozmezí totiž došlo v oboru placené televize k velkým změnám díky 

masivnímu rozvoji internetu a později i k příchodu nových hrozeb, které musí být 

společnostmi v oboru reflektovány. Sky je často považována za operátora, jehož řešení 

těchto situací patří mezi nejlepší na celém světě, a na čemž má velký podíl silná 

orientace na marketing a branding. Proto se snaží bakalářská práce zjistit, jakým 

způsobem byly tyto změny reflektovány a jakým způsobem byla vedena marketingová 

komunikace operátora v těchto letech.  

V praktické části tak bude marketingová komunikace společnosti rozebírána rok po 

roku a bude stavěna do kontrastu s vývojem trhu. Práce se poté v závěru snaží vyvodit 

doporučení jak pro firmu Sky, tak také pro ostatní operátory i na ostatních trzích, 

kterým mohou sloužit jako inspirace pro řešení podobných situací. 

Proto byla pro tuto práci stanovena výzkumná otázka: „Jak se Sky jako společnost 

poskytující placenou televizi s pomocí marketingové komunikace vyrovnávala 

s technologickým vývojem v oblasti, který byl rychlejší než kdy dříve?“ 
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Rozmezí deseti let může být vnímáno jako nevýhodné, nakolik práce nemůže postihnout 

kompletní komunikaci v tak dlouhé době, bylo však zvoleno z důvodu možnosti 

porovnání doby, kdy tvořila televize prakticky jediný produkt v nabídce (roky 2004 a 

2005) a doby současné, ve které je televizní vysílání doplněno mnoha dalšími službami. 

Práce se nesnaží o kompletní rozbor všech komunikačních aktivit také vzhledem k 

nemožnosti dostat se ke kompletnímu souboru všech komunikačních aktivit v průběhu 

celých jedenácti let. I proto neanalyzuje letáky, kinoreklamy ani online reklamy, k nimž 

již nelze získat přístup. 

Vzhledem k šíři nabídky Sky nebudou v analýze zahrnuty také reklamy, které primárně 

propagovaly televizní stanice provozované Sky. Propagace dostupných stanic sice patří 

mezi typy reklam, které by měli provozovatelé zadávat, již v teoretické části však byl 

provoz stanic oddělen od této bakalářské práce z důvodu omezeného rozsahu. 

Analyzované komunikáty pocházejí především z archivu novin The Times a The 

Independent (v menší míře také z archivu jiného tisku), z archivu televizního vysílání 

volně vysílaných stanic skupiny Sky (a jiných) dostupného pomocí služby Box Of 

Broadcast, která je dostupná studentům britských univerzit, případně 

ze serveru YouTube, z internetových archivů stránek společnosti Sky a také z osobního 

archivu autora. 

3.2 Rok 2004 

Začátek zkoumané periody času je možné označit za dobu, která zatím nebyla ovlivněna 

velkými technologickými změnami, které budou představeny v následujících letech, ve 

Velké Británii však v této době probíhal přechod na digitální terestriální vysílání. Zatímco 

totiž Sky spustilo svou digitální nabídku již v roce 1998, ostatní platformy nebyly 

v přechodu na digitální vysílání tak úspěšné. Pro terestriální vysílání se po experimentech 

s placenou nabídkou ukázal jako správný model ten s nabídkou stanic zdarma, který byl pod 

názvem „Freeview“ spuštěn na konci roku 2002 (Hardy, 2008, 73). Na konci roku 2003 

celkem přijímalo digitální vysílání (z jakékoliv platformy) 50,2 % diváků (Ofcom, 2004). 

 

Téměř veškerá marketingová komunikace společnosti Sky se tak zaměřovala na televizní 

aktivity. Již v této době bývalo využíváno principů slevy pro nové zákazníky, které byly 

hojně nabízeny. Reklama v příloze číslo 8 tak například cílí na nové zákazníky, kterým 
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nabízí slevu na instalaci, a přístup k filmovým stanicím bez poplatku na jeden měsíc.  

 

Významná část reklam byla také zaměřena na funkcionalitu „Sky+“ (umožňující nahrávání 

pořadů na pevný disk zabudovaný v set-top boxu uživatele). Tyto reklamy však byly cílené 

nejen na nové zákazníky, ale také na současné, kteří měli možnost na novou technologii 

přejít. Příloha 9 ukazuje printovou reklamu z kampaně probíhající v dubnu a květnu.  

 

I v této době je viditelný důraz na vytváření brandu – zatímco mnoho společností dodnes 

poskytuje set-top boxy, které nebývají označovány specifickými jmény, jež by ulehčily 

zákazníkovi orientaci (častá je nabídka například „HD DVR boxu“), Sky již v této době 

označovalo svůj set-top box speciálním brandem. Podobným způsobem byl již na konci 

devadesátých let minulého století obrandován set-top box pro digitální vysílání. Ten byl 

nabízen jako Sky Digibox tak, aby došlo k odlišení od analogového přijímače.  

 

Pro reklamu cílenou na současné zákazníky bylo využíváno hlavně zákaznického magazínu 

Sky The Magazine (v příloze 10 je zobrazena dubnová obálka). Tamní reklamy zákazníkům 

připomínaly možnost příjmu stanic v dalších místnostech (tzv. služba multiroom), nebo 

možnost získání odměny při doporučení nového zákazníka. Kromě reklam byly obsahem 

magazínu také články o vysílaných pořadech a také edukační články, které měly za úkol 

pomoci zákazníkům. Například příloha 11 ukazuje stranu vysvětlující jednotlivé funkce 

dálkového ovládání. 

   

Je zajímavé, že mnoho kampaní nebylo provázáno napříč jednotlivými médii. Jednou z 

výjimek je reklama na Sky+ cílená na stávající zákazníky, která využívala stejné myšlenky 

v televizním spotu (příloha 12) i v inzerátu v zákaznickém periodiku (příloha 13).  

  

To se částečně změnilo s novým přístupem ke kampaním, zavedeném na podzim tohoto 

roku. Z důvodu nízkého počtu nových zákazníků bylo rozhodnuto o zahájení snahy o 

posunutí vnímání značky Sky. Podle Johna Florsheima, ředitele prodeje a marketingu bylo 

potřeba změnit přesvědčení zákazníků o tom, že “Sky je hodně o fotbalu a filmech, a pak o 

kanálech, které nemají valnou kvalitu.” Firma se zároveň snažila oslovit zákazníky, kteří 

“přešli na Freeview a zjistili, že díky němu nezískají tak moc nového obsahu.” (Florsheim 

in Milmo, 2004). Proto bylo rozhodnuto o zavedení nového sloganu “What do you want to 

watch” (Na co se chcete dívat) a o spuštění nové kampaně, která využívala printové 
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reklamy, televizních spotů, kinoreklamy a OOH. (BSkyB, 2004b). Tato kampaň byla jednou 

z prvních, která spojovala nejen brand Sky, ale také brandy jednotlivých stanic a pořadů v 

nabídce operátora. Ukázky z ní jsou zobrazeny v příloze 14. 

 

3.3 Rok 2005 

Rok 2005 byl posledním rokem, kdy Sky nabízela hlavně televizní služby. I tehdy se tak 

prakticky veškerá její reklamní činnost soustředila na tuto oblast. Část reklam (příloha 15) 

však byla zaměřena na novou službu zvanou Freesat from Sky, která byla zacílena na ty, 

kteří chtěli digitální vysílání, nechtěli za něj však platit, a z nějakého důvodu nechtěli, 

případně nemohli přijímat stanice přes současnou anténu. Těm společnost Sky nabídla 

možnost přijímat podobnou nabídku jako u digitálního terestriálního vysílání, navíc však s 

interaktivními aplikacemi a také s možností okamžitého přechodu na placenou nabídku.  

 

I u té došlo ke změnám. Po letních prázdninách bylo oznámeno přeskupení placených stanic 

do nových balíčků. Nově si tak zákazníci mohli jako základ své nabídky vybrat všeobecný, 

dokumentární, hudební, zpravodajsko-sportovní, dětský nebo kulturní balíček. Po prvotní 

nabídce předplatného 2, 4 nebo 6 balíčků Sky postupně přešla k možnosti výběru 

libovolného počtu balíčků. K těm byly navíc zachovány prémiové sportovní a filmové 

balíčky. Reklamní kampaň podporující tuto změnu (v příloze 16) také poprvé využívá 

grafiky připomínající sklo (v kostkách), která je modifikovaně využívána až dodnes.   

 

I po těchto změnách bylo využíváno systému úvodních slev a bonusů pro nové zákazníky. 

Například na konci roku tak mohli zákazníci ušetřit 50 % ze základní ceny po dobu 3 

měsíců. Na to je upozorňovala jak printová (příloha 17), tak televizní reklama (příloha 18). 

  

Reklamy pro současné zákazníky přinesly novou službu „Sky Card“, neboli první 

interaktivní kreditní kartu, která mohla být používána ve speciálním slotu na set-top boxech 

Sky, kterým byly všechny vybaveny. Zde mohl poskytovatel využít výhod toho, že všichni 

zákazníci využívali jednotného set-top boxu. Reklama je dostupná jako příloha 19. 

Samozřejmostí byly také reklamy na rozšíření služby o příjem na druhém televizoru, 

případně o speciální dálkové ovládání, umožňující hrát jednoduché hry pomocí 

interaktivních aplikací v set-top boxu. 
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3.4 Rok 2006 

Rok 2006 byl pro platformu Sky rokem velkých změn, ve kterém byla nabídka placené 

televize rozšířena o nabídku připojení k internetu a o nabídku pevné linky. To bylo možné 

díky akvizici menšího operátora Easynet (BSkyB, 2006), a zároveň díky využívání 

infrastruktury BT Group (již zmíněné sítě Openreach). Tyto novinky se samozřejmě 

projevily i na obsahu reklamních sdělení. Investice do reklamy v roce 2006 díky nim 

dosáhly podle odhadu časopisu Campaign sta milionů liber (Spanier, 2016). 

 

 
  

Graf č.1: Podíl jednotlivých mediatypů na investicích. Největší část investic směřovala do 

tisku, který byl následován letáky (které nejsou analyzovány z důvodu jejich nedostupnosti). 

Zdroj: adaptováno podle odhadů časopisu Campaign (Spanier, 2016). 

 

Inovace se nevyhnuly ani televizní nabídce, která byla obohacena o nabídku vysílání ve 

vysokém rozlišení obrazu (HD), přijímatelné pomocí nového set-top boxu Sky+HD. Tato 

nabídka však v tomto roce nebyla nijak moc propagována, pravděpodobně z důvodu 

nízkého rozšíření televizorů schopných takový obraz přijímat. Výjimku tvořilo květnové 

číslo zákaznického časopisu, které bylo vysílání v HD věnováno. Jeho obálka tvoří přílohu 

20. 

 

Oblast telekomunikačních společností poskytujících placenou televizi a ostatní služby byl v 

tomto roce ovlivněn také spojením dvou největších společností nabízejících tyto služby po 
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kabelové infrastruktuře (společností NTL a Telewest, spojených do nové společnosti 

NTL:Telewest). Nový hráč na trhu investoval nemalé finance do reklamy, s využíváním 

sloganu „Cable. If you can, you should“ (Kabel. Pokud máte možnost, měli byste). Nový 

slogan však začala využívat i společnost Sky, a sice „Join In.“, neboli „Přidejte se“.  

 

Jak již bylo zmíněno, hlavní důraz byl v tomto roce kladen na promování nové služby 

připojení k internetu, který byl pro zákazníky nabízen pouze za aktivační poplatek. Hlavní 

kampaň je v příloze číslo 21, televizní spot pak na 22.  

 

V rámci snahy profilovat se jako technologický lídr přišla Sky také s první aplikací pro 

mobilní telefony, které začínaly být schopné připojit se k internetu. Aplikace Sky Remote 

Record umožňovala naplánování nahrávek přes mobilní telefon pro současné zákazníky. 

Reklama ze zákaznického magazínu je dostupná v příloze 23. 

 

Sky v tomto roce také využívala formát advertorialu, a to jak v zákaznickém magazínu, tak 

v tisku (příloha 24). 

 

Před Vánocemi se Sky snažila získat zákazníky, kteří by o službě jinak možná ani 

neuvažovali pomocí dárkového předplatného. Každý tak měl možnost zakoupit předplatné 

Sky na půl roku svým známým či blízkým jako dárek k Vánocům. Tento dárek zahrnoval 

kromě předplatného také set-top box a instalaci. Tato reklama je dostupná na jako příloha 

25. 

 

3.5 Rok 2007 

Komunikace společnosti se v roce 2007 nesla v podobném duchu jako v roce 2006, výdaje 

na reklamu však byly o téměř třetinu vyšší (145 milionů liber, odhad časopisu Campaign in 

Spanier, 2016). Nadále bylo nabízeno nejen televizní vysílání, ale také internet a telefon. 

Tyto služby byly nabízeny společné v balíčku Triple-play, k jehož promování bylo 

využíváno dlouhodobé kampaně se sloganem „See, Speak, Surf“ (Vidět, mluvit, surfovat – 

příloha 26), která naznačuje odklon od propagace internetu pro současné zákazníky k 

širšímu cílení na cílovou skupinu lidí, kteří zatím žádných služeb Sky nevyužívali. 

 

Jako klíčovou událost lze označit také přejmenování kabelové společnosti NTL:Telewest na 
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Virgin Media, ke kterému došlo hned na začátku roku. Nejen kvůli nutnosti vybudovat nový 

brand byla v tomto roce reklamní aktivita této společnosti velmi vysoká. Mnoho reklam 

obou společností přinášelo srovnávání služeb Sky a Virgin Media (případně také British 

Telecom). V příloze 27 se nachází srovnání sportovního obsahu v reklamě Sky. 

  
V únoru, krátce po spuštění brandu Virgin Media, došlo k problémům při vyjednávání mezi 

oběma firmami o přístupu ke konkurenčním kanálům, blíže popsaném v části Kontroverze. 

Obě společnosti toho využily pro zveřejnění inzerátů očerňujících svého konkurenta. 

Situace, kdy byly stanice Sky z kabelové Virgin Media opravdu vyřazeny, využilo Sky 

hlavně v imageových kampaních jednotlivých stanic které provozovala. Ty sloužily nejen k 

nalákání kabelových zákazníků, ale také ke snaze zlepšit vnímání produktu současnými 

zákazníky. Stanice se do nabídky Virgin Media vrátily až v listopadu 2008 (BSkyB, 2008b). 

Přílohy 28 a 29 ukazují dopisy zákazníkům Virgin Media a Sky, které byly otištěny 

v britských denících.  

 

Na konci roku došlo také k prvním větším kampaním na obsah ve vysokém rozlišení 

obrazu. K tomuto účelu bylo využito období Vánoc, ke kterým si mnoho lidí plánovalo 

zakoupit nový televizor, které již běžně umožnovaly příjem HD kanálu. Komunikační 

aktivity probíhaly hlavně v obchodech s elektronikou, mimo ty se jednalo hlavně o 

imageovou kampaň zdůrazňující nejširší nabídku obsahu v HD ve Spojeném království. 

Kromě té byly také publikovány reklamy vysvětlující zákazníkům jak koupit správný 

televizor, který bude schopný příjmu těchto stanic (příloha 30).  

 

Na konci roku Sky také představila nový slogan „Believe in Better“, jež je využíván dodnes, 

a jehož příběh je blíže popsán v části Branding. Ten byl využit například v jedné z 

imageových kampaní pro obsah v HD. Video z ní je dostupné v na DVD jako příloha 31.  

 

V rámci zlepšování vztahů se zákazníky byly v tomto roce propagovány také „Sky Perks“, 

tedy slevy pro zákazníky, kterými se Sky snažilo vylepšit vnímání brandu (příloha 32). 

Lepší vztahy se snažila společnost tvořit i pomocí spuštění nové služby „Sky Anytime“, jež 

umožňovala sledovat výběr pořadů na počítači (tu připomínala zákazníkům reklama v 

příloze 33).  
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3.6 Rok 2008  

V roce 2008 pokračovala firma Sky v propagaci internetového připojení a televize ve 

vysokém rozlišení. Investice do reklamy však oproti roku 2007 klesly na zhruba 130 

milionů liber (odhad časopisu Campaign in Spanier, 2016), a to pravděpodobně z důvodu 

využívání podomních prodejců (Johnson, 2008). 

 

V případě balíčku služeb triple-play pokračovala v první polovině roku kampaň See, Speak, 

Surf. Inzeráty však byly obohaceny o výčet ocenění, které připojení Sky získalo (například 

od srovnávacího serveru „uswitch.com“). Na oceněních (avšak i od jiných autorit) byla 

vystavěna i podzimní kampaň, která připojení od Sky pojmenovávala jako “unrivalled” 

(neporažené). Její vizuál je zobrazen v příloze 34. 

 

Díky postupné obměně televizorů v britských domácnostech také docházelo k vyšším 

investicím do reklamy propagující balíček programů v HD. Klíčovou součástí této kampaně 

byl v druhé polovině roku televizní spot zobrazující detailní obrazy (například sportovce 

kopajícího do fotbalového míče), podkreslený písní „True Colors” (opravdové barvy), 

přiložený na DVD jako video 35. Tato kampaň byla podpořena i akcemi u obchodníků, či 

slevou na set-top box umožňující příjem stanic v HD (tzv. Sky+HD box), v případě, že si 

zákazník balíček těchto stanic přidá. Tato akce opět probíhala jak pro nové, tak pro stávající 

zákazníky. Printovou reklamu nabízející 50% slevu na HD set-top box pro nové zákazníky 

lze najít jako přílohu 36. 

 

Rok 2008 byl také rokem, kdy bylo poprvé propojeno období Vánoc a filmové stanice. Od 

tohoto roku probíhá každé Vánoce kampaň zaměřená jak na nové tak na stávající zákazníky, 

která využívá motivu filmů, které spojují ve sváteční čas rodiny. Velká kampaň z tohoto 

roku nabízela zákazníkům nejen balíček s 5 filmovými stanicemi, ale také bonusovou 

poukázku do obchodního řetězce Marks&Spencer. Video 37 ukazuje televizní spot, příloha 

38 printovou reklamu.  

3.7 Rok 2009 

I v roce 2009 pokračovaly reklamní aktivity Sky v podobném režimu jako dříve. Největší 

pozornost byla věnována propagaci vysílání v HD, jehož dostupnost nadále rostla. I proto 

postupně klesala cena přijímacího zařízení, čímž se společnosti podařilo nalákat nové 



   

 

33 

  

zákazníky. Na ty, ale i na stávající zákazníky přijímající programy pouze ve standardním 

rozlišení byly cíleny velké reklamní kampaně ukazující velmi ostré obrázky, a to jak v tisku, 

tak také jako reklamní spoty, které byly velmi podobné spotům z roku 2008, využívaly však 

jiného hudebního podkresu. Příloha 39 ukazuje jednu z mnoha reklam v tisku. 

 

Pod sloganem „It’s what your HD ready TV was made for“ (Pro to byla vaše HD ready 

televize stvořena) Sky také využívala srovnávací reklamy (příloha 40), ve které srovnávala 

svou nabídku stanic ve vysokém rozlišení s nabídkou Virgin Media (která nabízela stanic v 

HD výrazně méně). I zde ovšem pokračovala edukace zákazníků, které se snažila kampaň 

přimět k výměně televizoru. 

 

Kromě televize ve vysokém rozlišení byly také propagovány tři nejoblíbenější základní 

programové balíčky (společnost stále nabízela šestici balíčků představených v roce 2006). 

Ty byly buď propojené s příběhem člověka, který je využívá, nebo opět vytvářely branding 

některému z pořadů, které mohl zákazník v balíčku najít. Například balíček dokumentárních 

stanic tak představovala badatelka nejen v televizním spotu (příloha 41), ale také v tiskové 

reklamě (příloha 42). 

  
V období Vánoc byla zopakována nabídka spojená s filmovými stanicemi, k jejímž 

předplatnému byl v tomto roce nabízen set-top box Sky+HD zdarma (příloha 43). Kampaň 

byla stejně jako v roce 2008 podpořena postavami z filmů, které byly v té době vysílány. Od 

tohoto roku také došlo k pravidelné výměně jednoho z filmových kanálů za vánoční kanál 

„Sky Movies Christmas Channel“. 

 

Vánoční kampaň byla první kampaní, která využívala inovovaného loga, které má více 

zaoblené hrany jednotlivých písmen názvu společnosti. Toto logo je spolu se sloganem 

„Believe in bettter“ využívano dodnes. Kromě nového loga došlo také ke spuštění nových 

služeb, které však nebyly zatím ve velké míře propagovány. Takovou službou byl například 

webový Sky Player, umožňující sledování televize i na počítači (příloha 44), nebo také 

služba nabízející legální stahování písní Sky Songs, která měla přivést Sky do nového 

segmentu. Vzhledem k neúspěchu však byla po několika měsících provozu ukončena.  

 

I v rámci reklamy došlo v tomto roce k uvedení některých inovativních kampaní. Kromě 

prodeje set-top boxů v běžné prodejní síti (které bylo brzy zrušeno hlavně z důvodu 
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zneužívání zahraničními zákazníky pro vývoz do zemí, kde není možné televizi od Sky 

legálně sledovat) byl také v září spuštěn první „Sky 3 Free Weekend Pass“, tedy promoakce 

„Volný víkendový vstup na stanici Sky 3“. V rámci nějž byly na stanici Sky 3, která je 

volně dostupná v britském terestriálním vysílání, vysílány po dobu jednoho víkendu pořady, 

které jsou běžně dostupné pouze na placených stanicích v nabídce operátora. Tato akce 

měla za úkol ukázat potenciálním novým zákazníkům pořady, které by mohli sledovat, 

pokud se stanou zákazníkem platformy. Tisková reklama na tuto akci je dostupná v příloze 

45. 

3.8 Rok 2010 

Rok 2010 byl rokem, kdy se o převzetí celé firmy pokusila firma News Corporation Ruperta 

Murdocha (více je popsáno v části kontroverze). Pravděpodobně i proto byl v roce 2010 

kladen velký důraz na vylepšení obrazu značky Sky. Tento proces začal již zmíněným 

novým logem, hlavní součást se však odehrála až v tomto roce, hlavně v prvním pololetí, 

kdy se Sky snažila prezentovat jako technologický lídr. Hned na začátku ledna tak byl ve 

vybraných barech v Británii odvysílán první sportovní zápas ve trojrozměrném obsahu. K 

tématu 3D se Sky vrátila i později, když po prázdninách spustila první evropský kanál, který 

vysílal výhradně ve 3D. Této události věnovala i speciální přílohu v zákaznickém magazínu. 

Součástí kampaně na Sky 3D bylo i ujištění, že nebude potřeba výměny set-top boxu, 

nakolik jeho HD model je schopný příjmu vysílání v tomto formátu (příloha 46). 

 

Ještě před spuštěním 3D stanice však bylo rebrandováno zpravodajství Sky, kdy se 

zpravodajská stanice Sky News stala na jaře první britskou zpravodajskou stanicí dostupnou 

v HD. I v tomto případě spuštění doprovázela již několik měsíců předem kampaň chlubící 

se technologickou vyspělostí společnosti (dostupná jako příloha 47).  

   

Později byl relaunchován i kanál Sky Sports News HD, který přináší sportovní 

zpravodajství. Ten byl předmětem další imageové kampaně (příloha 48), která srovnávala 

nabídku stanic Sky Sports u Sky a u konkurenčních operátorů ve snaze získat jejich 

zákazníky širší nabídkou.  

 

Snaha vylepšit branding značky Sky byla viditelná i u další série imageových inzerátů, které 

opět spojovaly branding Sky, stanic v nabídce a pořadů na těchto stanicích vysílaných. Tyto 

inzeráty, s názvem „Enjoy your week“ (Užijte si svůj týden) předváděly, co všechno Sky 
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nabízí (příloha 49).  

 

Podobně jako v minulých letech byl i tento rok kladen velký důraz na obsah v HD. Již v 

únoru byla spuštěna velká kampaň s názvem „Supertelly“, která označovala televizi s 

obsahem ve vysokém rozlišení. V druhé polovině roku pak byla tato kampaň nahrazena 

inzeráty ukazujícími nejnovější stanici přidanou do nabídky, která na konci října dosáhla 50 

stanic, což připomínala printová reklama v příloze 50. V obchodních sítích byla spuštěna 

také kampaň nabízející zákazníkům kromě set-top boxu pro HD vysílání zdarma navíc slevu 

50 liber na novou televizi schopnou přijímat HD vysílání.  

 

Kampaně byly připraveny i pro další produkty. Pro internet bylo využito kampaně 

„Broadband happily ever after“ (Pohádkový internet, příloha 51), která využívala motivů 

pohádek a nabízela zákazníkům „pohádkový internet v jejich vlastním království“. U 

internetu bylo využito i typické slevové kampaně – hned v lednu byl nejrychlejší 

internetový tarif nabízen novým zákazníkům zdarma na 6 měsíců. Filmová nabídka byla 

propagována opět v období Vánoc a díky úspěchu „Free Weekend Pass“ na volné stanici 

Sky 3 byla tato akce zopakována i tento rok. Koncem roku se začínaly objevovat i první 

náznaky kampaní na nově spuštěnou mobilní televizi. V tisku se také objevila reklama 

oslavující 10 000 000 zákazníků společnosti, kterých bylo dosaženo v listopadu.   

 

V roce 2010 začala společnost také využívat více sociálních sítí. Ty jsou až dodnes 

využívány hlavně k propagaci obsahu vysílaného právě v televizi, a také jako nástroj pro 

komunikaci se zákazníky.  

 

3.9 Rok 2011 

Velký důraz na posilování brandu Sky pokračoval i v roce 2011. V tomto roce společnost 

přesáhla v investicích do reklamy hranice dvou set milionů liber (odhad časopisu 

Campaign). Tím se stala největším britským zadavatelem, kterým zůstává až dodnes 

(Spanier, 2016). Klíčovou aktivitou, která proběhla již v únoru, bylo redefinování základní 

nabídky stanic Sky, které měly být jasnou nabídkou 4 nedůležitějších placených stanic na 

britském trhu, které jsou kompletně dostupné pouze u Sky. Tento krok je možné považovat 

za první posun k nové strategii poskytovatele prémiového obsahu nejen u filmů a u sportu, 

ale také u běžných zábavních kanálů. Strategie prémiovosti byla společností Sky 
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pravděpodobně adoptována kvůli hrozícímu vstupu streamovacích OTT služeb.  

 

Nová sestava základních stanic tak obsahovala zábavní program Sky 1, umělecký Sky Arts, 

nově přejmenovaný Sky Living (který vycházel ze stanice Living, kterou Sky koupila od 

společnosti Virgin Media o rok dříve) a úplně novou stanici Sky Atlantic, která nabízela 

prémiové pořady z americké televize. Toho bylo docíleno exkluzivní smlouvou s 

americkým prémiovým kanálem HBO, díky které mohl nový kanál Sky Atlantic využívat 

sloganu „The Home of HBO“. Spuštění stanice doprovázela velká kampaň ukazující nejen 

pořady, které měla stanice vysílat, ale také informaci o exkluzivní dostupnosti stanice pouze 

v nabídce Sky. Reklama k příležitosti spuštění je dostupná jako příloha 52. 

 

Hrozbě příchodu nové konkurence v podobě OTT služeb bylo předcházeno i velkým 

rozšířením nabídky On Demand služeb, které byly do té doby nabízeny spíše jako doplněk. 

V roce 2011 tak byla současná nabídka Sky Anytime rozšířena o novou Sky Anytime +. 

Zatímco Sky Anytime fungovala díky tomu, že set-top box v noci nahrál na vyhrazenou část 

pevného disku obsah, který byl poté nabízen jako video na vyžádání (tzv. Push VoD), pro 

využití nové verze bylo nutné připojit set-top box k internetu, přes který probíhalo stahování 

(tzv. Pull VoD). Díky tomu tak byla nabídka obsahu několikanásobně rozšířena. I tato 

novinka byla podpořena velkou kampaní. Jednou z klíčových součástí byla 

několikastránková příručka v jednom z posledních vydání Sky Magazine (úvodní strana této 

příručky je dostupná jako příloha 53). Tištěný magazín byl v tomto roce totiž nahrazen 

novým internetovým newsletterem (The Sky Magazine Team, 2011), se zákazníky bylo 

komunikováno i pomocí sociálních sítí. 

  
Kromě nového obsahu v set-top boxech došlo také ke spojení služeb Sky Player (televize v 

počítači) a Sky Mobile (televize v mobilních telefonech) do nové služby typu TV 

Everywhere nabízené pod názvem Sky Go. Ta výrazně rozšířila dostupný obsah, který byl 

na počítačích a mobilních zařízeních dostupný všem zákazníkům v ceně předplatného. 

Reklama na tuto službu je dostupná v příloze 54. 

 

Pro stávající zákazníky byla připravena v polovině roku (v době kdy došlo ke zrušení 

magazínu a spuštění aplikace Sky Go) kamapaň „We believe great things should be 

included as a standard“ (Věříme, že by skvělé věci měly být nabízeny jako standard, příloha 

55), která zákazníkům připomínala, co v ceně za předplatné získávají, a možná ani 
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nevyužívají. Série reklam tak ukazovala připojení k internetu, aplikaci Sky Go, možnost 

využití nahrávání (Sky+), aplikaci pro nastavování nahrávek z mobilu (Sky Remote 

Record), telefonii a také nový kanál Sky Atlantic. Kampaň také slibovala zmrazení cen pro 

současné zákazníky po dobu dvou let.  

 

V září došlo k novému rozvržení balíčků televize. Šestice žánrových balíčků byla spojena 

do dvou. Entertainment Pack tak obsahoval zábavní a stylový balíček, Entertainment Pack 

Extra pak navíc také dětský, sportovně zpravodajský, dokumentární a hudební. Kromě 

těchto dvou balíčků byl navíc nabízen HD balíček (jehož obsah nově záležel na ostatních 

balíčcích zákazníka) a také prémiové filmové a sportovní balíčky.  

 

Pro nové zákazníky pak bylo připraveno několik různých kampaní, které se téměř výhradně 

zaměřovaly na televizi v HD. Ty novým zákazníkům slibovaly například 3 měsíce 

předplatného HD balíčku zdarma (příloha 56), nebo voucher na 100 liber do sítě obchodů  

Marks&Spencer (příloha 57), vyzdvihovaly šíři nabídky u Sky a také výrazný rozdíl v 

obrazu. Kampaně na internetové připojení pak využívaly nadále formátu pohádek 

zavedeného v předešlém roce. 

 

Samozřejmostí byla i v tomto roce vánoční kampaň na filmové stanice, několik kampaní se 

také neslo ve znamení oslav. Kromě dvacátého výročí sportovních stanic Sky se jednalo o 

desáté výročí spuštění služby Sky+ (příloha 58). 

   

3.10 Rok 2012 

I v roce 2012 došlo k představení (a následnému promování) několika nových služeb. V 

oblasti televizní platformy došlo k postupnému spojování služeb Sky Anytime a Sky 

Anytime+ do nové služby Sky OnDemand. Ta byla postupně rozšiřována i o televizní 

archiv (Catch Up TV, příloha 59) a o archivní aplikace největších britských stanic (BBC 

iPlayer, ITV Player, 4oD a Demand 5).   

 

Sky také začala nabízet novou službu Now TV pro méně náročné zákazníky a jako odpověď 

na konkurenční Netflix, který byl v Británii spuštěný na začátku roku (BBC News, 2012), a 

jiné OTT služby. Této službě však nebylo věnováno mnoho reklamního prostoru, 

pravděpodobně z důvodu jejího postupného vylepšování po spuštění. Jednu z mála reklam 
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ukazuje příloha 60) 

 

Pro internetové zákazníky pak začala Sky budovat síť veřejně dostupných Wi-Fi hotspotů 

„The Cloud“ díky akvizici stejnojmenné firmy. Velká část kampaní byla v tomto roce 

zaměřena právě na připojení k internetu. Rychlosti představené v roce 2006 a omezené 

připojení zdarma totiž přestávaly mnohým zákazníkům stačit. Sky tak přišla s kampaní 

„Demand more from your broadband“ (Vyžadujte od svého připojení více), ve které 

představovala svůj neomezený internet (který ovšem nebyl dostupný ve všech 

domácnostech). Pro kampaň angažovala také známé herce, ať už Bruce Willise (ve videu 

61), nebo Jennifer Aniston, která ve svém spotu (dostupném ve videu 62) představovala 

službu „Switch Squad“, která za zákazníky zařídila přechod od konkurence. Ten byl v 

mnoha případech poměrně jednoduchý, nakolik většina poskytovatelů internetu využívá sítě 

Openreach Britského telekomu, podobně jako Sky. I tentokrát bylo využito známé techniky 

dočasné slevy. Noví zákazníci tak v některých kampaních získali rychlejší internet na šest 

měsíců zdarma (za předpokladu placení poplatku za telefonní linku přímo společnosti Sky).  

 

Velká kampaň také připomínala Britům co všechno pro Británii společnost udělala. Je 

pravděpodobné, že se i tímto způsobem snažila Sky ubránit vůči nové konkurenci, to však 

nebylo jediným důvodem kampaně – jednalo se také o opětovnou snahu zlepšovat brand 

image společnosti (částečně i kvůli spojování společnosti se skandálem s telefonními 

odposlechy), ale také o připomenutí zodpovědných kroků společnosti v rámci CSR. 

Reklamy tak připomínaly závazek velkých investic do původního britského obsahu, které 

velké inovace které společnost nabídla (reklama v příloze 63), ale také otevření nových 

kanceláří mimo Londýn, velké investice do podpory sportu v Británii, nebo to jak 

společnost pomáhá ekonomice celého státu.  

 

Kromě těchto kampaní přišlo také na velkou kampaň srovnávající služby Virgin Media a 

Sky (příloha 64), a na filmovou vánoční kampaň připomínající velký výběr filmů 

dostupných na vyžádání. 

 

3.11 Rok 2013 

Investice do reklamy v roce 2013 byly nejvyšší za celé sledované období, podle odhadu 

časopisu Campaign dosáhly 275 milionů liber (Spanier, 2006). V rekordním roce byl nadále 
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hlavní důraz kladen na internet, televizi v HD a na OTT služby. Oproti ostatním rokům se 

však Sky podařilo všechny tyto služby promovat jednou hlavní kampaní, která probíhala 

celý třetí kvartál. Ta využívala také nové smlouvy se společností Disney, na základě které 

mohla Sky nejen využívat filmů společnosti pro zákazníky filmového balíčku, ale také pro 

své reklamy. Kampaň tak využívala nového krátkého příběhu „Toy Story of Terror“, jehož 

hlavní hrdinové pozorovali problémy při současném připojení mnoha zařízení k jednomu 

wi-fi routeru (například při zdlouhavém načítání televizního pořadu na tabletu). Reklama 

upozorňovala na nejrychlejší optický internet od Sky (Sky Broadband Unlimited). Hlavní 

spot kampaně je dostupný jako video 65. 

 

Kromě této kampaně pokračovala také kampaň „Demand more“. Přesun k většímu důrazu 

na nelineární služby televize byl viditelný také u filmových stanic. Upoutávky na filmy již 

neříkaly kdy a na kterém kanálu bude film vysílaný, místo toho zákazníkovi jednoduše 

řekly, že je film nyní dostupný, jak ukazuje snímek obrazovky z upoutávky na film „The 

Lucky One“, dostupný jako příloha 66.  

 

Na filmy se zaměřovaly také kampaně na Now TV, která byla v tomto roce postupně 

doplněna i o sportovní a zábavní balíčky a o nový set-top box, díky němuž bylo nově možné 

sledování i na televizní obrazovce. Video z hlavní kampaně je dostupné jako příloha 67. 

 

Ke změnám došlo i u konkurence. Zatímco kabelovou Virgin Media v tomto roce převzala 

společnost Liberty Global (Liberty Global, 2013), British Telecom se rozhodl zvýšit 

investice do své služby televize, a spustil nový set stanic BT Sport, kterými konkuroval 

oběma největším poskytovatelům, nejvíce však stanicím Sky Sports (Durrani, 2013). I proto 

byly samozřejmostí i kampaně pro nové zákazníky. Hned na začátku roku, ještě před 

změnami u konkurence byla spuštěna kampaň Awesome Foursome, která ukazuje 

potenciálním zákazníkům přesun od televizního operátora k poskytovateli kompletních 

triple play služeb, které jsou navíc obohacené o nové funkce (televize, ale také funkce Sky+, 

aplikace Sky Go a internet, kampaň je možné zhlédnout ve videu 68).  

 

Na začátku roku také došlo k obnovení projektu „Sky 3 Viewing Pass“, který byl nahrazen 

novým projektem „Sky Thursdays“, který fungoval na podobném principu. Na volně 

přístupné stanici Pick TV (která nahradila stanici Sky 3) tak byly každý čtvrteční večer po 

dobu několika týdnů vysílány pořady, které jsou běžně dostupné pouze na placených 
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stanicích, a to ve snaze nalákat nové zákazníky.  

 

I v tomto roce došlo ke změně nabídky základních balíčků. Vzhledem k postupnému 

rozšiřování nabídky videa na vyžádání o kompletní série seriálů došlo k jejich vyčlenění do 

nového nejvyššího balíčku, který byl navíc obohacen o všechny základní stanice ve 

vysokém rozlišení obrazu. Nově tak byly nabízeny tři balíčky. „Entertainment Pack“ nabízel 

zábavní a kulturní stanice, „Entertainment Extra Pack“ navíc nabízel také dokumentární, 

dětské, hudební, zpravodajské a neprémiové sportovní stanice, a „Entertainment Extra+ 

Pack“ nabízel navíc přístup ke kompletním sériím seriálů online na set-top boxu připojeném 

k internetu, již zmíněné stanice v HD a stanici Sky 3D. Vzhledem ke snadné záměně byly 

tyto názvy později změněny. Základní balíček se tak nově začal jmenovat „The Original 

Bundle“, rozšířený „The Variety Bundle“ a nejvyšší „The Family Bundle“. V některých 

kampaních pak byly tyto 3 balíčky rozšířeny o balíčky obsahující filmové nebo sportovní 

stanice („Sky Movies Bundle“ nebo „Sky Sports Bundle“), a také o kompletní „The 

Complete Bundle“, nabízející veškeré dostupné stanice. Reklama na nové balíčky byla také 

provázána s příběhem Toy Story (příloha 69) 

 

V období Vánoc pak Sky nabídla všem novým i stávajícím zákazníkům opět kampaň s 

filmovými stanicemi, které byly dostupné za poloviční cenu po dobu 6 měsíců.   

 

3.12 Rok 2014 

V posledním zkoumaném roce byla viditelná snaha o čím dál tím větší důraz na nabídku 

dual- a triple-play. Vzhledem ke stále větší nasycenosti trhu s televizí byla také více 

propagována nabídka internetu pro stávající zákazníky. Hned na začátku roku tak byla 

zákazníkům, kteří si převedli internet, telefon a telefonní linku pod Sky nabídnuta poloviční 

cena za neomezený internet po dobu jednoho roku (příloha 70).  

  

Ještě větší sleva byla nabízena zákazníkům, kteří se rozhodli pro zakoupení sportovního 

balíčku. Po počáteční nabídce internetu zdarma dostupného po dobu jednoho roku byla 

nabídka později rozšířena na dvouleté období (příloha 71). Tato reklama byla poté napadena 

konkurencí u britského regulátora reklamy (ASA), který uznal, že formulace „our best ever 

broadband offer“ (naše nejlepší nabídka internetu), která byla na inzerci uvedena, byla 

zavádějící, protože dříve byly služby od Sky nabízeny i levněji (Degun, 2014). Internet 
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zdarma po dobu dvou let se sportovním balíčkem byl podpořen i velkou kampaní na nový 

kanál Sky Sports 5, ve které účinkoval i známý fotbalista David Beckham (spot je dostupný 

na DVD jako video 72, reklama na londýnském autobusu jako příloha 73).  

 

Ke konci roku pak došlo k dalšímu navýšení nabídky, u kterého byl neomezený internet 

přidáván na celý rok zdarma ke všem balíčkům televize.  

 

Zákazníkům, pro které nebyl internet zdarma relevantní, byly nově místo poukázek do 

obchodních sítí nabízeny také hmotné dárky jako například reproduktory k televizoru, nebo 

tablety (příloha 74). Tablet zdarma byl i součástí vánoční filmové kampaně, která k němu 

přidávala navíc i padesátiprocentní slevu na filmový balíček po dobu 6 měsíců (příloha 75). 

 

V rámci televizního vysílání docházelo ke stále většímu důrazu na nabídku kompletních 

sérií seriálů (příloha 76), které pomáhaly Sky jak v boji proti OTT službám, tak ve snaze 

zvýšit průměrný výdělek od současných zákazníků. Seriály totiž byly dostupné spolu s HD 

stanicemi v nejvyšším základním balíčku. Ten byl pro zákazníky středního balíčku 

dostupný za příplatek ve výši 5 liber, který byl nižší než poplatek za ostatní OTT služby. 

 

Pro méně náročné zákazníky pak byl zaveden „Starter Bundle“, tedy startovací balíček, 

který sestával z připojení k internetu, telefonu a zábavního balíčku nabízeného pomocí Now 

TV. Tato kombinace mířila nejen na cenově citlivé zákazníky, ale taky na ty, kteří nemohli 

mít z nějakého důvodu nainstalovánu satelitní parabolu (reklama na něj je dostupná jako 

příloha 77).  

  

I v tomto roce byly některé kampaně spojené s filmovými postavami. Kromě kampaně 

spojené s dalším krátkým příběhem Toy Story proběhla také poprvé kampaň s filmem, který 

byl teprve v kině. Ta promovala antivirový program dostupný s internetem pomocí filmu 

Kapitán Amerika (v příloze 78). 

 

Rok 2014 byl také rokem, kdy došlo k většímu zaměření na inovace v online komunikaci. 

Hned na začátku roku byl spuštěn YouTube kanál „Sky First Episodes“ (První epizody 

Sky), který divákům v Británii umožňuje zdarma sledovat na portálu YouTube první díly 

seriálů z produkce Sky. Společnost také přestala využívat sociální sítě jen k propagaci 

pořadů v televizi a ke komunikaci se zákazníky. Jak na Facebooku tak na Twitteru byl 
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například zaveden hashtag #WatchOnSky, který uživatelům, kteří propojili své účty, 

umožnil nastavit nahrávání pořadu přímo z aplikace, nebo spuštění pořadu pomocí aplikace 

Sky Go. Na síti Twitter byla také spuštěna soutěž #ShootTheMovie, která náhodně 

rozdávala dárky těm, kteří hashtag použili.  

3.13 Komunikace po roce 2014 

Ačkoliv se práce zabývá pouze roky 2004-2014, bohužel nelze dohledat data o přesném 

rozdělení investic do mediatypů v roce 2014. Proto tato část představuje rozdělení investic 

do reklamy z roku 2015, které ve srovnání s rokem 2006 ukazuje, jak se podíly jednotlivých 

mediatypů změnily.  
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Graf č.2: Podíl jednotlivých mediatypů na investicích do reklamy v roce 2006 (nahoře) a 

2015 (dole). Zdroj: adaptováno podle odhadů časopisu Campaign (Spanier, 2016). 

 

Jak je viditelné, největší podíl měly v roce 2015 televize a digitální kampaně. Je ovšem 

také potřeba vzít v úvahu navýšení rozpočtu ze sta milionů liber v roce 2006 na 275 

milionů v roce 2015. Ačkoliv tak například podíl tiskové reklamy klesl, 

v proinvestované částce došlo k navýšení z 27 milionů na více jak 41 milionů liber. 

 

Komunikace po analyzované době, tedy v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016, 

pokračovala podobně jako v předcházejících letech. Nadále bylo využíváno postav 

z filmů, a hlavní důraz byl kladen na připojení k internetu a na televizní vysílání. Na 

konci roku 2015 došlo k představení nové služby Sky Q (Sky, 2015), která je cílená na 

náročné zákazníky. S tímto produktem byla také představena nová strategie Sky, nabízet 

služby pro všechny segmenty zákazníků – na ty, kteří chtějí platit jen občas je cílena 

Now TV, na masového zákazníka služba Sky+ a na náročné zákazníky nová služba Sky 

Q, jejíž hlavní výhodou je možnost pozastavení obrazu na jedné obrazovce a okamžité 
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pokračování na jiné. Velký důraz byl kladen i na reklamy propagující kompletní série 

seriálů vybízející zákazníky k navýšení svého balíčku.  

3.14 Shrnutí výsledků a odpověď na výzkumnou otázku 

Celá praktická část byla zaměřena na zkoumání toho, jak se Sky jako společnost 

poskytující placenou televizi s pomocí marketingové komunikace vyrovnávala 

s technologickým vývojem v oblasti, který byl rychlejší než kdy dříve. Analýza 

komunikačních aktivit byla rozdělena podle jednotlivých let, které by měly usnadnit 

zodpovězení této otázky.  

 

V průběhu celého sledovaného období lze nalézt několik klíčových výzev, které změny 

v technologiích přinesly. Ještě před rokem 2004 to byla hlavně terestriální digitální 

televize. Po pokusech s placeným vysíláním se nabídka ustálila na volně dostupné 

službě poskytující několik desítek stanic. Společnost Sky se této nabídce snažila 

konkurovat komunikováním většího výběru, a také možností nahrávání a pozastavení 

programu. Kromě toho přišla s moderním stylem komunikace, díky kterému se jí 

podařilo zvrátit odliv diváků k terestriální platformě. V roce 2005 pak přišla i s řešením 

pro neplatící diváky, kterým nabídla službu televize přes satelit bez měsíčních poplatků. 

I k její propagaci bylo využito velké kampaně, která diváky lákala na největší výběr 

volně dostupných stanic.  

 

Rok 2006 byl poté prvním rokem, kdy společnost začala adresovat i stále větší fenomén 

internetu. Díky marketingové strategii internetu zdarma pro současné zákazníky 

televizní platformy se společnosti podařilo stát se brzy jedním z největších 

poskytovatelů internetu v zemi. V tomto roce došlo díky vysílání v HD i na nové 

technologie v oblasti televizního vysílání, vzhledem k malému rozšíření televizorů 

schopných novou technologii zpracovat ale tato novinka nebyla výrazněji 

komunikována. O rok později pak došlo ke změně komunikační strategie na zaměření 

na prodej více služeb. Nové balíčky měly konkurovat nové společnosti Virgin Media, 

která investovala do reklamy více než kdy dříve. 

 

Také vzhledem k diskusím o nových formátech distribuce filmů přišla Sky v roce 2008 

s propojením času tráveného s rodinou (Vánoc) a filmů. Toto spojení využívá 

společnost v komunikačních aktivitách v období Vánoc dodnes. Období Vánoc je také 
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dobou, kdy dochází k nárazové obměně techniky v domácnostech. I proto byly v tomto 

období v letech 2007-2009 nejčastěji prezentovány reklamy na televizi ve vysokém 

rozlišení, která se pomalu stávala standardem. V roce 2009 se společnost snažila 

vstoupit do nového segmentu legálního stahování a streamování hudby, tento vstup však 

možná i kvůli špatné kampani nevyšel. O několik let později se ovšem díky službám 

jako jsou Spotify nebo Deezer ukázalo, že segment čeká velká budoucnost. 

 

To, jak se dá pomocí brandingu předejít problémům se špatnou pověstí ukázaly roky 

2010 a 2011. Vzhledem ke skandálu s odposlechy v médiích vlastněných majoritním 

vlastníkem značky mnohá média předpokládala, že se problém negativně odrazí i 

v reputaci Sky. Díky důrazu na imageovou komunikaci a jasnému distancování se se 

nicméně společnosti podařilo potenciální problémy odvrátit.  

 

V těchto letech navíc Sky čelilo největším technologickým změnám. Kromě spuštění 

obsahu ve 3D, které bylo považováno za nový standard ve vysílání, došlo také 

k rozmachu videa pomocí OTT služeb. Na ty Sky zareagovala jak rozšířením vlastní 

nabídky videa na vyžádání (u které byl, podobně jako u OTT služeb, kladen velký důraz 

na branding služby), tak novou službou Now TV, představenou v roce 2012, která 

využívala odlišné komunikace ve srovnání se Sky. Pro komunikaci Sky bylo také 

využíváno známých osobností, které se stávaly brand ambasadory značky (např. Bruce 

Willis, Jennifer Aniston nebo David Beckham). Pro nová přenosná zařízení byla 

vyvinuta aplikace umožňující sledování obsahu na cestách. V následujících letech 

pokračovala komunikace v podobném duchu. Kromě zahájení využívání filmových 

postav v reklamách je po roce 2013 také zřetelná snaha více cílit na současné zákazníky 

s nabídkou navýšení jejich služby.  

 
V průběhu celé doby tak lze vidět, že je komunikační strategie společnosti ve vztahu 

k novým technologiím postavena na snaze stát se lídrem v této oblasti. Ta je navíc 

doplněna výrazným brandováním služeb. Společnost však i nadále využívá technik 

používaných ještě před rozvojem nových technologií – slev pro nové zákazníky a snahy 

profilovat se jako prémiový poskytovatel. 
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Závěr 
Ačkoliv má v České republice příjem neplacené televize větší podíl než všechny 

placené televizní služby dohromady, v ostatních státech tomu tak často není. Velkou roli 

na tom může hrát i marketing poskytovatelů placených služeb. O tom však není v Česku 

(ani v zahraničí) dostupná téměř žádná literatura, a proto se tato práce snaží shrnout 

dostupné poznatky. Ty se snaží aplikovat na komunikaci největšího poskytovatele 

v Evropě, společnost Sky. 

 

Placená televize se však potýká s problémy i v ostatních zemích. Rozvoj internetu a 

možnosti nelineární televize poskytují divákům nové cesty, jak se k obsahu dostat. 

Služby jako YouTube, Netflix, české Voyo nebo také nelegální stahování činí podnikání 

v oblasti náročnější.  

 

Jak však ukazuje tato práce, i v takovém prostředí se dají nalézt úspěšné firmy. Je 

samozřejmé, že jsou finanční možnosti zahraničních operátorů nesrovnatelné s těmi u 

operátorů tuzemských, i tak se však dá některými kroky inspirovat. 

 

Vzhledem k tomu, že Českou republiku čeká v brzké době přechod na modernější 

způsob dominantního terestriálního vysílání (DVB-T2), a s tím nutná technologická 

obměna přijímacího zařízení na straně diváků, dá se v následujících letech očekácat 

zvýšená komunikační aktivita operátorů placené televize, kteří se budou snažit získat 

neplatící diváky pro svou službu. Autor práce doufá, že se některému z těchto operátorů 

bude práce hodit jako příručka pro to, jak by měly tyto aktivity probíhat. 

 

Na samotný závěr je potřeba poznamenat, že vybraná metoda analýzy, tedy případová 

studie nemá pevně dané postupy, a její použití se tak přizpůsobuje potřebám 

výzkumníka. Proto nelze metodu použít stejným způsobem u jiného výzkumu, a 

výsledky nejsou aplikovatelné na jiný subjekt. Průběh výzkumu je (jako u většiny 

kvalitativních výzkumů) také subjektivní – ačkoliv se práce snažila být jak ve výběru 

zdrojů, tak v interpretaci objektivní, výsledky budou vždy ovlivněny tím, jakým 

způsobem autor o problematice uvažuje. Již několikrát byly také zmíněny omezení 

v oblasti zdrojů – bohužel nelze z České republiky (a ani z Velké Británie) dohledat 

všechny komunikáty,  které byly společností ve zkoumaném období vyprodukovány. 
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Avšak i kdyby toto možné bylo, velmi omezený rozsah práce by stejně nedovolil 

všechny tyto komunikáty analyzovat. 
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Summary 
This thesis has attempted to define the marketing communication of Pay-TV and also 

broadband and fixed telephony companies. Apart from a limited amount of literature 

available for this topic the thesis has also been inspired by the technological changes in 

video broadcasting and in the field of Pay-TV. Since 2004, many Pay-TV providers 

have undergone a transformation to full triple-play providers. After this the field has 

been influenced not only by new ways of video broadcasting (such as YouTube or 

Netflix), but also by a shift to watching content not only on television but on portable 

devices as well. Apart from this, non-linear content has been increasingly important. 

 

The first part describes the marketing mix of such providers. The first chapter of that 

part describes all four main methods of broadcasting, in the second chapter, the 

distribution of such services is described. The third chapter is dedicated to pricing 

methods in the telecommunication sector (except for mobile networks which are not 

covered by this thesis because of a limited extent). The fourth chapter describes 

promotional activities of these providers and the last part explains branding techniques 

which can be very often observed in the communication of the biggest companies. 

 

The second part explains the situation on the British television and broadband market. 

The first chapter is dedicated to the company Sky and its history, the second introduces 

their competitors such as British Telecom, Virgin Media or Talk Talk. Controversies 

caused by Sky in their history are the topic of the final chapter of this part. 

 

The final part describes marketing communication of Sky between 2004-2014 using the 

technique of a case study. This part is concluded with a brief overview, which presents 

the main techniques used by Sky in order to compete effectively with new threats. It can 

be seen that these threats have evolved – in 2004 and 2005, the main concern has been 

the success of a free terrestrial television, the Freeview. In 2006, Sky has entered a new 

segment, introducing broadband and fixed telephony. In this year, high definition 

television was also introduced. A year later, a new competition Virgin Media has 

emerged, in the following years the attempt to stay the biggest provider of HD 

television can be observed. 2009 has seen an unsuccessful launch of a music streaming 

service “Sky Songs”. This segment has later shown to be economically feasible with 
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companies such as Deezer and Spotify being successful with such service. In 2010 and 

2011 the reputation of the company might have been damaged by a phone-hacking 

scandal, where Rupert Murdoch’s newspaper “News of the World” has been engaged. 

This scandal has prevented Murdoch from overtaking the company, which had been 

planned before. These years have also seen probably the biggest technological 

challenges in terms of a new 3D video format and also the introduction of new OTT 

services, such as Sky Go or Now TV, which was the answer to new threats from 

Netflix, Amazon Prime Video and others. These threats have been addressed in the 

following years as well. 

 

Overall, it can be seen that the solution for these technological challenges developed by 

Sky, is trying to be a technological leader on its own. This attempt is straightened by a 

strong orientation on branding, which is confirmed by a strong investment into 

advertisement (Sky has been the biggest ad-spender in the UK since 2011).  

 

Despite the fact that most Czech households only receive free-to-air terrestrial 

television, soon a transformation to a new broadcasting standard (DVB-T2) is planned. 

It is expected that this transformation will be used by the current Pay-TV providers to 

gain new customers. The author of this thesis hopes that these might find the 

information contained in it useful in creating their own strategies.   
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Slovník pojmů 
• 4K – formát videa, který nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než HD video 

• Amazon Prime Video – OTT služba společnosti Amazon, nabízena i ve 

Spojeném království, kde byla dříve nazvána Lovefilm 

• BBC – British Broadcasting Corporation – britská veřejnoprávní televize a 

rozhlas 

• BSB – British Satellite Broadcasting – satelitní operátor, se kterým se Sky v roce 

1990 sloučila 

• BSkyB – British Sky Broadcasting – oficiální název společnosti poskytující 

služby pod názvem Sky do roku 2014 

• Catch Up TV – služba na vyžádání nabízející pořady televizních stanic 

z posledních dnů, někdy označovaná jako TV Archiv. 

• DirecTV – jedna ze dvou hlavních satelitních platforem ve Spojených státech 

amerických. 

• Foxtel – poskytovatel kabelové televize v Austrálii, částečně vlastněný 

Rupertem Murdochem 

• Freesat – projekt volně dostupného televizního vysílání přes satelit nabízeného 

ve Spojeném království 

• Freeview – projekt volně dostupného televizního vysílání přijímaného pomocí 

antény nabízený ve Spojeném království 

• HBO – Home Box Office – prémiová stanice nabízející převážně filmový a 

seriálový obsah, dostupná v USA a v některých dalších zemích po celém světě 

(mimo jiné i v České republice) 

• HD – High definition – vysílání ve vysokém rozlišení, nabízející výrazně 

kvalitnější obraz ve srovnání s vysílání ve standardním rozlišení 

• Horizon – technologická platforma společnosti Liberty Global, na které je 

poskytována interaktivní televize klientům v Irsku, Nizozemí, Německu, 

Švýcarsku, Polsku, České republice a na Slovensku 

• Horizon Go – OTT součást technologické platformy Horizon společnosti 

Liberty Global 

• Channel 4 – britská veřejnoprávní televizní stanice, nezávislá od BBC, 

financovaná pomocí reklamy 
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• Channel 5 – pátý a poslední celoplošný analogový televizní kanál, spuštěný 

v roce 1997 

• ITV – největší komerční televize ve Spojeném království 

• ITV Digital (dříve OnDigital) – projekt placeného terestriálního vysílání ve 

Spojeném království, který byl po neúspěších ukončen 

• Liberty Global – největší kabelový operátor v Evropě, provozující například 

britskou Virgin Media, v České republice vlastní operátora UPC 

• Lineární vysílání – vysílání v reálném čase, tak jak je nabízeno vysilatelem.  

• Living TV Group – skupina televizních stanic, původně vlastněná společností 

Telewest (později Virgin Media), prodaná v roce 2010 společnosti Sky 

• Multiroom – služba nabízející dodatečné přijímací zařízení pro sledování 

televize v dalších místnostech 

• MyPrime – videotéka nabízená jako součást technologické platformy Horizon 

• Nelineární vysílání – vysílání mimo reálný čas. Typicky se jedná o sledování 

pořadů z archivu, případně o zpožděné sledování 

• Netflix – největší poskytovatel OTT služeb, v Británii dostupný od roku 2011 

• Now TV – projekt Sky zaměřený na nenáročné uživatele, konkurence pro ostatní 

OTT služby 

• NTL – jedna ze dvou největších kabelových společností ve Velké Británii, 

spojena v roce 2008 s operátorem Telewest 

• Ofcom – Office of Communication – britský regulátor médií 

• Over-the-top (OTT) – služby videa nabízené pomocí internetového připojení, 

dostupné i v přenosných zařízeních 

• Pay-per view – placení za zhlédnutí – model u kterého divák platí za každé 

zhlédnutí zvlášť, často se využívá u exkluzivního obsahu 

• Podmíněný přístup – technologie využitá k řízení přístupu k placeným 

stanicím, stanice jsou typicky zpřístupněny pomocí dekódovací karty 

• Pull VoD – video na vyžádání, fungující na principu stahování obsahu přes 

internet 

• Push VoD – video na vyžádání, fungující na principu přednahraného obsahu na 

set-top boxu uživatele 

• Set-top box – zařízení pro příjem digitální televize. V případě společnosti Sky 

se jedná o zařízení Sky Digibox, Sky+ box a Sky+HD box 
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• Sky AdSmart – obchodní název pro službu personalizace reklamy v televizním 

vysílání 

• Sky Anytime – obchodní název pro službu nabízející video na vyžádání 

• Sky Anytime Plus – obchodní název pro službu nabízející video na vyžádání 

• Sky Atlantic – televizní stanice spuštěná v roce 2011 dostupná pouze 

v platformách Sky a Now TV, zaměřující se na exkluzivní produkci 

• Sky Card – kreditní karta fungující v set-top boxech Sky, v současnosti 

nenabízena 

• Sky Go – TV Everywhere aplikace Sky 

• Sky Mobile – dřívější název pro aplikaci umožňující sledování televize 

v mobilním telefonu 

• Sky Movies – služba filmových stanic a videotéky Sky 

• Sky Multichannel – první balíček zábavních kanálů, spuštěný v roce 1993 

• Sky Multiroom – obchodní název pro službu multiroom u Sky 

• Sky OnDemand – obchodní název pro videotéku Sky dostupnou v set-top 

boxech uživatelů 

• Sky Songs – neúspěšná služba spuštěná v roce 2009, která nabízela možnost 

legálního stahování hudby za měsíční poplatek 

• Sky Sports – služba sportovních stanic provozovaných společností Sky 

• Sky+ – název pro službu umožňující přetáčení, pozastavení a nahrání programu. 

• Sky+HD – název pro službu Sky+ funkční i u stanic vysílaných ve vysokém 

rozlišení 

• SkyQ – nová služba spuštěná na konci roku 2015 cílená na náročnější zákazníky 

sestávající s nového set-top boxu s funkcí „fluid viewing“ umožňující mimo jiné 

přerušení sledování na jednom zařízení a bezprostřední pokračování na jiném 

• Telewest – jedna ze dvou největších kabelových společností ve Velké Británii, 

spojena v roce 2008 s operátorem NTL 

• TopUp TV – projekt placeného vysílání v rámci terestriální platformy Freeview, 

který skončil neúspěchem 

• TV Everywhere – označení pro aplikace umožňující sledování živé či nelineární 

televize na mobilních zařízeních a počítačích, zaváděné s rozšiřováním těchto 

zařízení. Příkladem mohou být aplikace Sky Go nebo Horizon Go 
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• Video On Demand – označení pro video dostupné na vyžádání v okamžiku, kdy 

si určí zákazník 
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Přílohy 
Přílohy jsou dostupné na přiloženém DVD. 
 
Příloha č. 1: Prodejní kiosek společnosti Sky v nákupním centru v Birminghamu 
(obrázek) Zdroj: autor 
 
Příloha č. 2: Reklama na Virgin Media (obrázek) Zdroj: Independent on Sunday, 23. 
srpna 2009, strana 18. 
 
Příloha č. 3: Vizuál z kampaně české O2, která v létě 2015 spouštěla prémiový 
sportovní kanál O2 Sport, dostupný pouze zákazníkům její televize. (obrázek) Zdroj: 
http://img.ihned.cz/attachment.php/220/62366220/DboPIuHUEzTv4NlmVkwxrsci9SQe
Mg85/O2sport.jpg 
 
Příloha č. 4: V upoutávce na seriál The Smoke z produkce Sky je zdůrazněna jak 
prémiovost obsahu (New. Unmissable. Exclusive.), tak také možnost přehrání na 
přenosných zařízeních v čase, který zákazníkovi vyhovuje (Whenever you want, 
wherever you are). (obrázek) Zdroj: Vysílání stanice Pick, 14. únor 2014, 19:50 
 
Příloha č. 5: Přehled současných logotypů vybraných poskytovatelů placené televize. 
(obrázek) Zdroj: autor podle logos.wikia.com 
 
Příloha č. 6: Vývoj loga společnosti Sky od jejího založení dodnes. (obrázek) Zdroj: 
autor podle http://logos.wikia.com/wiki/Sky_plc  
 
Příloha č. 7: Vývoj loga služby Now TV od jejího založení dodnes. (obrázek) Zdroj: 
autor podle http://logos.wikia.com/wiki/Now_TV 
 
Příloha č. 8: Reklama cílená na nové zákazníky, kterým je nabídnuta sleva na instalaci a 
také přístup k filmovým stanicím bez poplatku na jeden měsíc. (obrázek) Zdroj: Daily Mail, 
6. únor 2004, strana 29. 
 
Příloha č. 9: Printová reklama z kampaně na produkt Sky+. Tato kampaň probíhala v dubnu 
a v květnu. (obrázek) Zdroj: The Independent, 9. duben 2004, strana 35 
 
Příloha č. 10: Obálka dubnového vydání magazínu Sky The Magazine. (obrázek) Zdroj: Sky 
The Magazine April 2004. 
 
Příloha č. 11: Strana s vysvětlením jednotlivých funkcí dálkového ovládání. (obrázek) 
Zdroj: Sky The Magazine April 2004. 
 
Příloha č. 12: Kampaň na Sky+ využívala stejné myšlenky v inzerátu i v televizním spotu. 
(video) Zdroj: video Sky One Mix Ad Break, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=UWiYezJUzkw 
 
Příloha č. 13: Kampaň na Sky+ využívala stejné myšlenky v inzerátu i v televizním spotu. 
(obrázek) Zdroj: Sky The Magazine, duben 2004 
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Přílohy č. 14a a 14b : Vizuály z kampaně spuštěné na podzim 2004. (obrázky) Zdroj: 
Tisková zpráva BSkyB (2004) 
 
Příloha č. 15: Reklama na službu Freesat form Sky, která nabízela přístup k neplaceným 
stanicím přes satelit. (obrázek) Zdroj: The Times, 5. duben 2005, strana 20 
 
Příloha č. 16: Tiskový inzerát na novou nabídku Sky. (obrázek) Zdroj: The Independent 10. 
září 2005, strana 15 
  
Příloha č. 17: Novým zákazníkům byla na konci roku nabídnuta 50% sleva na služby. 
(obrázek) Zdroj: The Times, 11. listopad 2005, strana 51 
 
Příloha č. 18: Novým zákazníkům byla na konci roku nabídnuta 50% sleva na služby. 
(video) Zdroj: video Ad Breaks – ITV 1 & 2 (October 2005- January 2006, UK), dostupné z 
https://youtu.be/HpqWnnebYXs 
 
Příloha č. 19: Reklama na kreditní kartu Sky Card. (obrázek) Zdroj: Sky The Magazine, 
August 2005 
 
Příloha č. 20: Obálka květnového vydání magazínu Sky The Magazine věnovaného vysílání 
v HD. (obrázek) Zdroj: http://hub.tv-ark.org.uk/images/skytv/sky_images/advertising/ 
SKYHD_magcover_may2006.jpg 
 
Příloha č. 21: Velká část reklam z roku 2006 se soustředila na připojení k internetu. 
(obrázek) Zdroj: The Independent, 6. srpen 2006, strana 17 
 
Příloha č. 22: Velká část reklam z roku 2006 se soustředila na připojení k internetu. (video) 
Zdroj: video Sky Broadband Advert 2006, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=t4RmfkG2Tvw 
 
Příloha č. 23: Reklama na první aplikaci Sky podporující vzdálené plánování nahrávek na 
zákazníkově Sky+ boxu. (obrázek) Zdroj: Sky The Magazine, prosinec 2006 
 
Příloha č. 24: Advertorial Sky. (obrázek) Zdroj: The Independent, 29. červen 2006, strana 
21 
 
Příloha č. 25: Vánoční kampaň nabízela divákům zakoupení předplatného Sky jako 
vánoční dárek. (video) Zdroj: video Sky One 2006 advert, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=qe-03-9_AJs 
 
Příloha č. 26: Kampaň See, Speak, Surf promovala balíček všech tří služeb. (obrázek) 
Zdroj: The Independent, 15. leden 2007, strany 26-27 
 
Příloha č. 27: Srovnávací reklama Sky a Virgin Media. (obrázek) Zdroj: The Independent, 
25. červenec 2007, strana 50 
 
Příloha č. 28: Dopis zákazníkům Virgin Media (obrázek) Zdroj: The Independent, 24. únor 
2007, strana 31 
 
Příloha č. 29: Dopis zákazníkům Sky. (obrázek) Zdroj: The Times, 28. únor 2007, strana 20 
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Příloha č. 30: Tipy pro nákup HD televizoru. (obrázek) Zdroj: The Independent, 26. 
prosinec 2007, strana 16. 
 
Příloha č. 31: Reklama na vysílání ve vysokém rozlišení (video) Zdroj: Video Sky HD 
advert, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=PBvKRX7i62M 
 
Příloha č. 32: Reklama na slevy pro zákazníky (obrázek) Zdroj: Sky The Magazine, 
únor 2007  
 
Příloha č. 33:Reklama na službu Sky Anytime (obrázek) Zdroj: Sky The Magazine, 
únor 2007 
 
Příloha č. 34: Reklama na připojení k internetu od Sky, která jej popisuje jako neporažené 
(unrivalled). (obrázek) Zdroj: The Independent, 27. září 2008, strana 27 
 
Příloha č. 35: Spot True Colors propaguje HD obsah dostupný ve Sky. (video) Zdroj: 
vysílání stanice Sky 3, 2. říjen 2008, 22:12. 
 
Příloha č. 36: Novým zákazníkům byla nabídnuta 50% sleva na HD set-top box. (obrázek) 
Zdroj: The Independent, 7. říjen 2008, strana 19. 
 
Příloha č. 37: Vánoce 2008 byly poprvé propojeny s filmovou kampaní. (video) Zdroj: 
vysílání stanice Sky 3, 2. říjen 2008, 22:12. 
 
Příloha č. 38: Vánoce 2008 byly poprvé propojeny s filmovou kampaní. (obrázek) Zdroj: 
The Independent, 7. říjen 2008, strana 19. 
 
Příloha č. 39: Velmi ostré obrázky promovaly obsah v HD. (obrázek) Zdroj: The 
Independent, 15. února 2009, strana 5 
  
Příloha č. 40: I v roce 2009 bylo využíváno srovnávací reklamy, zde pro HD kanály 
dostupné u Sky a u Virgin Media. (obrázek) Zdroj: The Independent, 21. srpna 2009, strana 
15 
 
Příloha č. 41: Příběh badatelky propagující balíček dokumentárních stanic. (video) Zdroj: 
vysílání stanice Film 4, 23. květen 2009, 01:10 
 
Příloha č. 42: Příběh badatelky z televizní kampaně byl přenesen i do tiskové reklamy. 
(obrázek) Zdroj: The Times, 18. duben 2009, strana 17. 
 
Příloha č. 43: Vánoční kampaň v roce 2009. (obrázek) Zdroj: The Independent, 7. listopadu 
2009, strana 6 
  
Příloha č. 44: Služba Sky Player umožňovala zákazníkům Sky sledovat televizi i na 
obrazovce počítače. (obrázek) Zdroj: The Times, 29 červenec 2009, strana 66 
  
Příloha č. 45: Nové zákazníky se snažily nalákat i exkluzivní pořady vysílané na volně 
dostupném kanálu. (obrázek) Zdroj: The Independent, 18. září 2009, strana 9. 
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Příloha č. 46: Součástí kampaně na Sky 3D bylo i ujištění, že nebude potřeba výměny set-
top boxu, nakolik jeho HD model je schopný příjmu vysílání v tomto formátu. (obrázek) 
Zdroj: Sky Magazine, říjen 2010, strana 50 
 
Příloha č. 47: Snaha o vnímání značky jako technologického lídra byla viditelná i z reklamy 
propagující brzké spuštění stanice Sky News ve vysokém rozlišení. (obrázek) Zdroj: The 
Independent, 25. února 2010, strana 14. 
  
Příloha č. 48: Reklama upozorňující zákazníky na nejširší nabídku sportovních stanic u Sky. 
(obrázek) Zdroj: The Independent, 14. červenec 2010, strana 60. 
   
Příloha č. 49: Reklama připomínající obsah, který stanice v nabídce Sky přinášejí. (obrázek) 
Zdroj: The Independent, 20. březen 2010, strana 8. 
 
Příloha č. 50: Na konci října 2010 byl do nabídky společnosti přidán padesátý program v 
HD. (obrázek) Zdroj: The Independent, 27. říjen 2010, strana 14 
 
Příloha č. 51: Kampaně na internet využívaly motivů pohádek. (obrázek) Zdroj: The 
Independent, 13. červen 2010, strana 20. 
 
Příloha č. 52: Kampaň provázející spuštění nové stanice Sky Atlantic, která byla dostupná 
exkluzivně v platformě Sky. (obrázek) Zdroj: The Independent, 30. leden 2011, strana 9 
 
Příloha č. 53: Úvodní stránka příručky Sky On Demand v zákaznickém magazínu. (obrázek) 
Zdroj: Sky Magazine, duben 2011, strana 17 
  
Příloha č. 54: Reklama na službu Sky Go nabízející živé vysílání v přenosných zařízeních. 
(obrázek) Zdroj: The Independent, 31. červenec 2011, strana 1 
   
Příloha č. 55: Vizuál zastřešující kampaň We believe great things should be included as a 
standard. (obrázek) Zdroj: The Independent, 9. říjen 2011, strana 19 
 
Příloha č. 56: Letní kampaň na HD nabídku Sky. Kromě set-top boxu a instalace zdarma 
byly v tomto případě nabízeny i 3 měsíce HD balíčku zdarma. (obrázek) Zdroj: The 
Independent, 5. květen 2011, strana 11  
 
Příloha č. 57: Novým zákazníkům byly v roce 2011 nabídnuty poukázky do obchodů 
Marks&Spencer. (obrázek) Zdroj: The Independent on Sunday, 17. duben 2011, strana 13. 
 
Příloha č. 58: Vizuál kampaně připomínající desáté výročí produktu Sky+. (obrázek) Zdroj: 
The Independent, 2. červenec 2011, strana 9. 
 
Příloha č. 59: Stále větší orientace na nelineární obsah byla viditelná i při zavedení služby 
Catch Up TV. (obrázek) Zdroj: The Independent, 6. říjen 2012, strana 49 
  
Příloha č. 60: Sky vstoupila pomocí služby Now TV i do segmentu OTT. (obrázek) Zdroj: 
The Independent, 19. srpen 2012 , strana 99 
 
Příloha č. 61: Reklama na internetové připojení s Brucem Willisem (video) Zdroj: vysílání 
stanice ITV2, 30. září 2012, 18:35 
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Příloha č. 62: Reklama na internetové připojení s Jennifer Anniston (video) Zdroj: vysílání 
stanice ITV1, 26. prosinec 2012, 17:20 
 
Příloha č. 63: Reklama připomínající inovace, které společnost Sky přinesla. (obrázek) 
Zdroj: The Independent, 30. červenec 2012, strana 52 
   
Příloha č. 64: Srovnávací kampaň připomínala výhody Sky. (obrázek) Zdroj: The 
Independent, 21. květen 2012, strany 6-7 
 
Příloha č. 65: Reklama na nejrychlejší internet využívající postaviček z filmu Toy Story 
(video) Zdroj: vysílání vysílání stanice Dave, 18. září 2013, 14:30 
  
Příloha č. 66: Obrázek z upoutávky na film The Lucky One (Talisman). Místo času vysílání 
a stanice je uvedena pouze informace o dostupnosti. (obrázek) Zdroj: Vysílání stanice Pick 
TV, 13. říjen 2013, 7:00 
 
Příloha č. 67: Reklama na Now TV (video) Zdroj: vysílání 5*, 19. říjen 2013, 17:55 
 
Příloha č. 68: Reklama Awesome Foursome (video) Zdroj: vysílání Channel 5, 26. únor 
2013, 22:00 
  
Příloha č. 69: Reklama na nové balíčky, kombinující také kampaň s filmem Toy Story. 
(obrázek) Zdroj: What’s on TV, 2.-8. listopad 2013 
 
Příloha č. 70: Nabídka internetu s dvanáctiměsíční 50% slevou. (obrázek) Zdroj: What’s on 
TV, 11-17 leden 2014 
 
Příloha č. 71: Neomezený internet byl zákazníkům sportovních stanic nabízen zdarma na 2 
roky. (obrázek) Zdroj: What’s on TV, 19-25 červenec 2014 
 
Příloha č. 72: Kampaň na spuštění nové sportovní stanice podpořil spotem i fotbalista David 
Beckham. (video) Zdroj: vysílání Pick TV, 29. červenec 2014, 22:00 
 
Příloha č. 73: Reklama na neomezený internet na autobuse v Londýně (obrázek) Zdroj: 
autor 
 
Příloha č. 74: Kampaň nabízející novým zákazníkům tablet zdarma. (obrázek) Zdroj: TV 
Times, 13-19 září 2014 
 
 
Příloha č. 75: Vánoční kampaň z roku 2014. (obrázek) Zdroj: The TV and Satellite Week, 
15-21 listopad 2014. 
  
Příloha č. 76: Kompletní série se staly hlavní reklamou pro současné zákazníky, které se 
snažily přesvědčit o navýšení balíčku. (obrázek) Zdroj: The TV and Satellite Week, 23-29 
srpen 2014 
 

Příloha č. 77: Starter Bundle byla nová nabídka sestávající z internetu, telefonu a zábavního 
balíčku Now TV (obrázek) Zdroj: What’s on TV, 1-7 listopad 2014 
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Příloha č. 78: Propagace antivirového programu s novým filmem Kapitán Amerika. 
(obrázek) Zdroj: The TV Times, 24-30 květen 2014. 
 
  


