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Anotace (abstrakt) 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými aktivitami čtyř 

nejvýznamnějších značek cideru na českém trhu: Somersby, Kingswood, Carling British 

Cider a Strongbow. Hlavním cílem této práce je za pomocí komparativní analýzy 

porovnat jejich komunikaci. Dalšími cíly jsou popsat jak jednotlivé marketingové 

aktivity přispěly k vybudování nového segmentu trhu a vysledovat shodné a rozdílné 

přístupy v marketingové komunikaci jednotlivých značek. Ve svém úvodu tato práce 

představuje tento tržní segment a uvádí jeho vznik a vývoj v České republice. Dále se 

práce zabývá jednotlivými značkami, jejich positioningem a konkrétními 

marketingovými aktivitami. Zde je kladen důraz zejména na on-line komunikaci, která 

je kvůli charakteristice cílové skupina klíčová. Závěr práce obsahuje porovnání 

marketingových aktivit a jejich možné zobecnění pro případné budoucí produktové 

kategorie.  

 

 

Abstract 

The topic of this thesis is comparison of marketing activities of the four leading 

hard cider brands on the Czech market: Somersby, Kingswood, Carling Brisith Cider 

and Strongbow. The main objective of this work is to compare their communications 

using the method of comparative analysis. Other goals are to describe how individual 

marketing activities of concrete brands contributed to the building of a new market 

segment and to find out identical and different approaches in marketing communication 



 

of the brands. In the introduction, this work presents market segment of hard ciders and 

gives information about its formation and development in the Czech Republic. Then, the 

thesis analyze different brands, their positioning and the concrete marketing activities. 

There is an emphasis on online communication, which is due to the characteristics of 

the target group, a crucial part of ther communication mix. The conclusion contains a 

comparison of marketing activities and their possible generalizations for the future new 

product categories.  
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se hodlám věnovat komunikačním aktivitám producentů 

ciderů na českém trhu. Tento tržní segment se v České republice začal výrazněji rozvíjet 

v roce 2012. Do té doby téměř neznámý produkt se během tří let stal hitem, který do 

svého portofila začaly zahrnovat velké pivovarnické společnosti. Během období, které 

budu ve své práci sledovat, tedy mezi lety 2011–2015, zaznamenal tento segment 

výrazný nárůst. Ve své práci se zaměřím na čtyři nejdůležitější značky na českém trhu: 

Kingswood, Somersby, Carling a oproti původní tezi i značka Strongbow. Oproti tezi 

také vyřadím značku F.H. Prager, protože jde pouze o malého výrobce zaměřeného na 

úzký segment trhu. Tyto značky jsou zvoleny z následujících důvodů: Kingswood, 

Somersby, Carling a Strongbow jsou nejvýznamněji zastoupené značky na českém trhu 

s cidery podporované velkými pivovarnickými skupinami. Kingswood je česká značka s 

velmi specifickou komunikací, která svůj český původ upozaďuje. Somersby byla první 

značkou hlavního proudu, která vstoupila na trh. Značka Carling je další významnou 

průmyslovou značkou na českém trhu se specifickým marketingem zaměřeným za zemi 

původu. Strongbow byl poslední velkou průmyslovou značkou, která na český trh 

vstoupila, ale velmi rychle si vydobyla pozici jedničky na trhu. Mým cílem je porovnat 

jejich komunikaci a zjistit, jak chování jednotlivých značek ovlivnilo podobu trhu. Pro 

výzkum využiji metody komparativní analýzy. 
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1. Charakteristika segmentu 

Ústředním tématem této bakalářské práce je cider. Můžeme se setkat i s 

označením cidre a některé zdroje uvádějí i možnost počeštěného cidr. Zjednodušeně se 

dá říci, že cider označuje nápoj britského typu a cidre francouzského. Vzhledem ke 

skutečnosti, že všechny porovnávané výrobky v této práci jsou spíše britského typu, 

budu dále používat tvar cider. 

1.1. O cideru 

Cider je lehce alkoholický nápoj s ovocnou chutí vyráběný ze zkvašeného 

jablečného moštu. Obzvláště průmyslově vyráběné cidery mívají chuť nasládlou až 

sladkou1. Cidery jsou prezentovány jako osvěžující nápoje a často se servírují na led. 

Technologicky a legislativně jsou cidery ovocná vína, ale jejich distribucí se na českém 

trhu (ale i na dalších trzích) zabývají zejména pivovarnické skupiny. Nejbližšími 

alternativami cideru jsou takzvané pivní mixy či radlery a takzvané kvašené sladové 

nápoje (například Frisco). Cider je vhodný i jako alternativa k pivu, či vínu. 

Zjednodušeně řečeno: Cider je lehce alkoholický nápoj, který lze pít ve větším množství 

při posezení s přáteli. Neopomenutelnou vlastností cideru je také skutečnost, že na 

rozdíl od nápojů na bázi piva, cider neobsahuje lepek, je tudíž vhodný pro lidi, kteří trpí 

celiakií a musí dodržovat bezlepkovou dietu. 

Cider je na českém trhu poměrně novou záležitostí. Prvním výrobcem na českém 

trhu se v roce 2007 stala značka Mad Apple2, drobný výrobce z rodinné firmy. Až do 

roku 2012 se cidery zabývali jen malí nezávislí výrobci a individuální dovozci. První v 

Česku dostupnou průmyslovou značkou cideru se roce 2012 stala značka Somersby.  

Cidery na českém trhu můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První jsou 

průmyslové cidery, zastupované velkými pivovarnickými skupinami. Mezi tyto značky 

patří Kingswood, Koppaberg (distribuované Plzeňským Prazdrojem), Somersby 

(Budějovický Budvar), Carling (Pivovary Staropramen) a Strongbow (Heineken). 

Produkty těchto značek lze najít v běžné distribuční síti. Prodávají se off-trade v 

prodejnách velkých obchodních řetězců, nezávislém maloobchodu a on-trade v 

restauracích a hospodách. 

                                                 
1 ŠUDRYCHOVÁ, Šarlota, Oblíbenost cideru roste. Čeští výrobci zvyšují výrobu a plánují expanzi do 

zahraničí.  Lidovky.cz [online]. [cit. 2016-03-16]. Dostupné z http://byznys.lidovky.cz/oblibenost-cideru-

roste-cesti-vyrobci-zvysuji-vyrobu-a-planuji-expanzi-do-zahranici-ga5-/firmy-

trhy.aspx?c=A151117_125322_firmy-trhy_ele 
2 Češi Cider znají, teprve se ho ale učí pít, říká výrobce jablečného moku. Lidovky.cz [online]. [cit. 2016-

03-16]. Dostupné z:  http://www.lidovky.cz/cesi-cider-znaji-teprve-se-ho-ale-uci-pit-rika-vyrobce-

jablecneho-moku-1jm-/dobra-chut.aspx?c=A110117_160924_dobra-chut_glu 
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Naproti tomu jsou zde vesměs malí nezávislí výrobci, kteří podle vlastních slov 

dbají větší důraz na kvalitu, původ surovin a originalitu postupů. Mezi tyto značky patří 

například F.H. Prager, Cidre Premier, Magnetic Cider atd. Produkty těchto výrobců se 

objevují spíše ve specializovaných prodejnách (lokální produkty, bio potraviny) a 

nezávislých kavárnách a barech. 

 

1.2. Vývoj segmentu 

 Češi se někdy označují jako „národ pivařů“. Dlouhodobě vedou světové 

žebříčky ve spotřebě piva na obyvatele3. Ovšem i přes tento fakt prošel tuzemský pivní 

trh v posledních letech několika proměnami. Jak ukazují údaje Českého svazu pivovarů 

a sladoven, v posledních několik letech, spotřeba piva klesá.  

 Do tradičního trhu s pivem v roce 2011 zasáhly radlery. Tedy mixy piva 

s limonádou. V roce 2012 dosáhl podíl pivních mixů prodávaných v maloobchodní síti 

pěti procent4 trhu. Přestože tento segment začal od roku 2013 zaznamenávat pokles5, 

představil českému mainstreamovému publiku lehce alkoholický nápoj, který byl 

alternativou těm, komu pivo přišlo moc hořké a víno již moc silné, či kyselé. Tedy 

nápoj s takovými vlastnostmi, jakými se chlubí právě cider.  

 První průmyslovou značkou na českém trhu byl v roce 2012 dánský cider 

Somersby, který zde distribuuje Budějovický Budvar. Podle vyjádření představitelů 

Budějovického Budvaru měl cider Somersby konkurovat také právě segmentu pivních 

limonád.6 Do té doby na českém trhu působili pouze malí výrobci jako již zmíněné 

firmy Mad Apple či F.H. Prager a drobní dovozci.  

 V roce 2013 na trhu v on-trade distribuci objevila značka Kingswood z produkce 

Plzeňského Prazdroje. V roce 2014 vstoupil Kingswood i do off-trade distribuce a 

přidala se značka Carling, distribuovaná společností Pivovary Staropramen. V roce 

2015 byla uvedena i značka Strongbow z koncernu Heineken.  

                                                 
3 Nový důkaz. Češi jsou největší pijani piva na světě. Aktuálně.cz [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejvice-piva-na-osobu-vypiji-v-evrope-zebricku-vevodi-

cesi/r~ba0e68ca6ff411e4b0c4002590604f2e/ 
4 Česká pivní kultura: v PET lahvi na doma a limonádové mixy. Lidovky.cz [online].[cit. 2016-03-17] 

Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/ceska-pivni-kultura-v-pet-lahvi-na-doma-a-limonadove-mixy-pkr-

/moje-penize.aspx?c=A130130_171638_moje-penize_mev 
5 Nový důkaz. Češi jsou největší pijani piva na světě. Aktuálně.cz [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejvice-piva-na-osobu-vypiji-v-evrope-zebricku-vevodi-

cesi/r~ba0e68ca6ff411e4b0c4002590604f2e/ 
6 Budějovický Budvar uvádí na český trh prémiový cider Somersby: Tisková zpráva. Budějovický Budvar 

[online].[cit. 2016-04-09] Dostupné z: http://www.budejovickybudvar.cz/media/archiv-tiskovych-

zprav/2012/somersby.html 
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 Cidery patří k nejrychleji rostoucím segmentům v kategorii FMCG. V roce 2012 

byl celkový objem zaznamenaného prodeje cideru 3100 hektolitrů7 (kombinovaná čísla 

jediného tehdejšího velkovýrobce Somersby a unie českých výrobců cideru). V roce 

2014 se objem zvětšil na 16200 hektolitrů a v roce 2015 objem prodaného cideru na 

českém trhu dosáhl 44100 hektolitrů8. Z pohledu prodaného množství se tedy segment 

během tří let zvětšil čtrnáctkrát.  

 

1.3. Substituty  

Cidery jsou lehce alkoholické nápoje pro odpolední či večerní konzumaci. Jako 

takové mají poměrně širokou řadu substitutů. Nejbližšími substituty jsou radlery a 

ochucená piva. Tedy nápoje, které mají podobné chuťové vlastnosti. Blízkými 

alternativami jsou i pivo a víno. „Většina spotřebitelů vidí cider jako jednu možnou 

volbu mezi mnoha alternativami mírně alkoholických nápojů.“9 Obecnými substituty, 

které uspokojují stejnou potřebu, mohou být i nealkoholické nápoje, káva, čaj. 

Rozpočtovými substituty, tedy pomyslná konkurence o spotřebitelův rozpočet jsou 

například drobná jídla, nebo návštěva kina či divadla10. Níže je zobrazen graf, který tyto 

vztahy vizuálně zachycuje.  

                                                 
7 Budějovický Budvar získal významnou pozici na českém trhu s ciderem: Tisková zpráva. Budějovický 

Budvar [online].[cit. 2016-04-09] Dostupné z: http://www.budejovickybudvar.cz/media/archiv-tiskovych-

zprav/2013/somersby2012.html 
8 Prodej ciderů v obchodech se loni v Česku skoro ztrojnásobil. ČTK [online]. [cit. 2016-04-09] 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prodej-cideru-v-obchodech-se-loni-v-cesku-skoro-

ztrojnasobil/1317970 
9 ROWLES, Kristin. Processed Apple Product Marketing Analysis: Hard Cider and Apple Wine. Ithaca: 

Cornell University, Department of Applied Economics and Management, 2000. S 17. 
10 PINTO FERNANDES, Ana Isabel. Somersby: A Communication Strategy to Reach Young Customers. 

Lisabon: School of Business & Economics. Universidade Catolica Portugesa. Dizertační práce. 2014. S 

46 
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Obrázek 1 - Graf substitutů. Zdroj: PINTO FERNANDES, Ana Isabel. Somersby: A Communication Strategy 

to Reach Young Customers. Lisabon: School of Business & Economics. Universidade Catolica Portugesa. 

Dizertační práce. 2014. S 47 

 

 

1.4. Omezení reklamy 

Předtím, než přistoupíme k marketingovým strategiím jednotlivých značek, je 

potřeba si připomenout jaké v této kategorii platí regulace komerčních aktivit. 

Vzhledem k tomu, že cider je alkoholický nápoj, je při přípravě marketingové 

komunikace potřeba respektovat omezení, která pro reklamu na alkoholické nápoje 

existují. Nejzásadnějším omezením je česká legislativa. Reklamu na alkoholické nápoje 

upravuje § 4 zákona č. 40/1995 Sb11., o regulaci reklamy. Podle  tohoto zákona reklama 

na alkoholické nápoje nesmí nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů 

vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu 

úspěchu, zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje a nesmí využívat 

prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují. Reklama také nesmí 

                                                 
11 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
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být zaměřena na osoby mladší 18 let a nesmí tyto osoby nebo osoby, které vypadají 

mladší 18 let, při konzumaci alkoholických nápojů zobrazovat12.  

V českých pivovarech ovšem kromě legislativního omezení funguje také princip 

samoregulace. Společnosti Budějovický Budvar, Heineken Česká republika, Pivovary 

Staropramen i Plzeňský Prazdroj jsou členy Českého svazu pivovarů a sladoven, pod 

nímž funguje pracovní komise Společenská zodpovědnost pivovarů (původně Iniciativa 

zodpovědných pivovarů). Cílem této komise je zejména podpora a propagace 

zodpovědného přístupu ke konzumaci, prodeji i marketingu piva. Společnosti Plzeňský 

Prazdroj a Pivovary Staropramen mají i vlastní, ještě přísnější, etické kodexy. Ty 

vycházejí z legislativního rámce, ve svých omezeních jsou však rozsáhlejší a přísnější. 

Na příklad kodex Plzeňského Prazdroje mimo jiné zakazuje mít propagační akce na 

akademické půdě, zobrazení lidí mladších 25 let v reklamě, či pořádání her, v rámci 

podpory prodeje, ve kterých by se alkohol konzumoval nárazově, či v nadměrném 

množství13.   

Reklamní aktivity značek Kingswood, Carling a Stronbow tato omezení 

respektují. Kingswood a Carling (i kvůli etickým kodexům mateřských společností) 

komunikují hlavní benefit svých produktů osvěžení. Jedinou zkoumanou značkou, která 

se svojí komunikací naráží na jisté mantinely, je Somersby. Ta na svém facebookovém 

profilu sdílela dva příspěvky, které mohou být hodnoceny jako hraniční. Prvním je 

obrázek s plechovkami Somersby s dvousmyslným titulkem „Na plech“. Být „na plech“ 

je slangové označení pro značnou opilost, tudíž můžeme tvrdit, že Somersby si zahrává 

s motivem nestřídmé konzumace alkoholu. Druhým hraničním příspěvkem byl obrázek 

cideru Somersby s titulkem „Opojný nápoj“. Zde byl kladen důraz na „opojnost“ 

nápoje, což by se dalo klasifikovat, jako zdůrazňování obsahu alkoholu, jako kladné 

vlastnosti nápoje. Navíc i zde můžeme vyčíst jakýsi vedlejší komunikační záměr, který 

říká, že stav „opojení“ tímto nápojem je kýženým cílem jeho konzumace.       

                                                 
12 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 15. 3. 2002. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=53324&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 
13Kodex komerční komunikace. Plzeňský Prazdroj [online]. [cit. 2016-04-18] 

http://www.prazdroj.cz/data/web/download/kodex-komercni-komunikace.pdf 
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Obrázek 2 - Reklama "Na plech" Zdroj: Facebook značky Somersby 

 

Obrázek 3 - Reklama "Opojný nápoj" Zdroj: Facebook značky Somersby 
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Oba příspěvky však byly umístěny pouze na internetu, kde se regulace reklamy 

vymáhá pouze sporadicky a už vlastní definice reklamy na Facebooku v českém 

legislativním rámci chybí. Tudíž tyto příspěvky můžeme hodnotit nanejvýše z etického 

hlediska. Tyto příspěvky v sobě mají motiv nestřídmé konzumace alkoholu, respektive 

zdůraznují obshal alkoholu jako kladnou vlastnost a stav „opojení“ jako cíl. K nadměrné 

konzumaci sice přímo nenabádají, ale již prosté zobrazení této možnosti v komerční 

komunikaci značky, je eticky značně na hraně.  

 

2. Metodologie práce  

Ve své bakalářské práci budu využívat metodu komparativní analýzy. 

Analyzovány budou čtyři entity, kterými jsou komunikační aktivity čtyřech značek: 

Somersby, Kingswoodu, Carlingu a Strongbow. V tomto případě je výzkum i omezený 

dobou, kdy značky působí na trhu. Základním předpokladem pro provedení 

komparativní analýzy je existence porovnávatelných entit. Komparativní analýza není 

pouhý popis různých případů, ale zjišťuje také jakým způsobem jsou tyto případy 

vzájemně vztahovány. Komparace tak obsahuje i interpretaci rozdílů14.   

Pro svoji práci jsem si stanovil výzkumnou otázku: „Jak komunikační aktivity 

producentů ciderů ovlivnily podobu českého trhu?“ V další části provedu komparativní 

analýzu marketingových aktivit. Cílem tohoto porovnání bude zjistit, jaké jsou shodné 

prvky v komunikaci v segmentu ciderů a v čem se naopak komunikace jednotlivých 

značek liší.   

 

3. Značky a jejich charakteristika 

V této bakalářské práci zkoumám marketingové aktivity čtyřech průmyslových 

značek cideru na českém trhu: Somersby, Kingswood, Carling a Strongbow.  

Somersby je značka, která na českém trhu působí nejdéle, od roku 2012. Pochází 

z Dánska a v Česku jí distribuuje Budějovický Budvar. Prodává se v nevratných 

skleněných lahvích a plechovkách o objemu 0,33 litru. Běžná maloobchodní cena 25,90 

Kč. Dostupná je v příchutích jablko, hruška a ostružina.  

Kingswood se prodává v nevratných skleněných lahvích o objemu 0,4 litru a od 

podzimu 2015 i v plechovce o objemu 0,33. Kingswood je značka z portofila 

                                                 
14 NEKOLA, Martin, GEISSLER, Hana a MOURALOVÁ, Magdalena. Současné metodologické otázky 

veřejné politiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1865-4. S. 171 
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Plzeňského Prazdroje a byla vytvořena přímo pro Českou republiku. Variantami jsou 

klasické jablko, suchá verze Dry a Rosé Běžná maloobchodní cena je 27,90.  

Carling British Cider se prodává v nevratné skleněné lahvi o objemu 0,3 litru při 

běžné maloobchodní ceně 24,90.  Jedná se o britskou značku, ale minimálně verze pro 

český trh se vyrábí v tuzemsku.  Příchutěmi jsou třešeň, jablko a limetka s mátou.  

Poslední značkou je Strongbow, která se prodává v nevratných skleněných 

lahvích o objemu 0,33 a v plechovkách pro 0,4 litru. Příchutěmi jsou jablko, červené 

bobule, bezový květ a med. Doporučená maloobchodní cena je 18,90.  

V on-trade distribuci se cidery často prodávají čepované a jsou servírovány na 

led. Ceny se v jednotlivých podnicích liší, obvykle jsou však na úrovni prémiových piv, 

či ještě mírně dražší. Na níže uvedeném grafu můžeme vidět, v jakém čase jednotlivé 

značky vstupovaly na trh a jaké příchutě uváděly. 

  

Obrázek 4: Časová osa vstupu jednotlivých značek na český trh. Vlastní zpracování. 

 

3.1. Positioning 

Positioning je umístění značky v myslích spotřebitelů. Jedná se o srdce 

marketingové strategie. 15  Podle Aakera: „Pozice značky je část její identity a její 

hodnotové, která je aktivně komunikována cílové skupině a která poukazuje na výhody 

oproti konkurenci.“16 Je to souhrn vlastností a okolností, které značku provází, odlišují 

                                                 
15 KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. 1. vyd. Praha: Grada, 2007,. ISBN 978-80- 247-

1481-3.  

S 149 
16 AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996. ISBN 978-0-02-900151-6. S 

71 
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ji od konkurence a zajištují žádoucí image před spotřebiteli. Positioning a image by 

neměly být zaměňovány. Positioning je ideální stav, kam by se značka měla a chtěla 

dostat, kdežto image je současné vnímání spotřebiteli.  

Všechny čtyři průmyslové značky cideru na českém trhu míří vesměs na stejnou 

cílovou skupinu: Mladí dospělí především z velkých měst. Ale každá značka se tuto 

skupinu pokouší zaujmout odlišným positioningem. Positioning značek Kingswood, 

Carling a Strongbow byl určen pomocí zpětné analýzy jejich reklam. Positioning značky 

Somersby je určen pomocí briefu k soutěži o nejlepší podlinkovou kampaň se 

zaměřením na podporu prodeje.  

 

3.1.1. Značka Somersby 

Cider Somersby vstoupil na český trh v červnu 2012 jako první průmyslová 

značka zastupovaná pivovarskou skupinou. Značka Somersby pochází z Dánska a patří 

do koncernu Carlsberg Breweries. Distribuci na českém trhu má na starosti Budějovický 

Budvar. V době uvedení Somersby na trh byl cider úplně novou kategorií, které se 

věnovali pouze lokální výrobci a individuální dovozci se speciální distribucí. Podle 

serveru Marketing and Media dokonce Budvar uvedl cider Somersby zejména jako 

konkurenta proti ovocným pivům17.  

Podle vyjádření zástupců Budějovického Budvaru byl Somersby zamýšlen jako 

alternativa k ostatním druhům nápojů na našem trhu: „Somersby nabízí zajímavou 

alternativu zejména ke sladovým alkoholickým nápojům. Věříme, že bude mít úspěch i 

u zákazníků, kterým z nějakých důvodů nevyhovuje hořká chuť klasického piva nebo 

ochucených nápojů na bázi pivních limonád. Zvláště v letních měsících ho budou 

vyhledávat i konzumenti vína kvůli výrazně nižšímu obsahu alkoholu.“18  

  

Cílová skupina 

Mladí dospělí ve věku 18 – 35 let, vysokoškoláci, nově pracující, nezničeni 

každodenním životem. Lidé, kteří mají rádi společnost, své nejbližší, rádi experimentují 

a mají rádi zábavu a vzrušení.  

 

  

                                                 
17 Už i Budvar má ovocnou alternativu: dánský cider. Marketing and Media [onlie]. [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-56018950-uz-i-budvar-ma-ovocnou-alternativu-dansky-cider 
18 Budvar uvádí prémiový cider Somersby. Mediaguru [online].[cit. 2016-04-20]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/aktuality/budvar-uvadi-premiovy-cider-somersby/ 
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Vlastnosti značky 

 Mezi základní vlastnosti značky patří otevřenost, bezstarostnost, zvědavost a 

osobitost. Značka Somersby chce být spojována s létem, zábavou, hudbou a přáteli. 

Svoji cílovou skupinu dále specifikuje na lidi, kteří mají rádi společnost a své nejbližší, 

rádi experimentují a chtějí poznat něco nového, mají rádi zábavu a vzrušení a nejsou 

zničeni každodenním životem. Hlavní myšlenkou značky je „Somersby kultivuje 

otevřenost a sounáležitost“.  

  

Vize a mise 

 Uváděná vize značky Somersby je: „Slunečné okamžiky vztahují se k pocitům 

zákazníka. Chceme, aby tyto pocity mohli naši zákazníci prožívat se Somersby = 

pozitivní, teplé, veselé, zábavné pocity. Chceme, aby zákazníci při pití Somersby 

zažívali povznášející pocit.“19  

Misí značky je „Chceme, aby se Somersby se dostalo do myslí našich zákazníků 

jako značka, která má optimistický, veselý postoj. Chceme, aby se Somersby stalo 

symbolem uvolněných „fresh“ party, kde se budou setkávat uvolnění a osobití lidé.“20 

 

Shrnutí 

Zásadními tématy značky jsou tedy uvolněnost, přátelskost, prosluněnost a 

sdílení okamžiků s blízkými. Na jednu stranu jsou v briefu zmiňované party, které 

evokují noční život, na druhou stranu prosluněnost a sdílení okamžiků s blízkými 

naopak vybízí ke konzumaci v odpoledních hodinách v úzkém kruhu přátel. Somersby 

tedy míří jak na „uvolněná odpoledne“, tak na „bouřlivé noci“, čímž se liší od 

konkurenčních značek Kingswood a Carling, které si k sebeprezentaci vybrali pouze 

jednu z těchto časových oblastí.  

 

3.1.2.  Značka Kingswood 

Kingswood se na českém trhu objevil v roce 2013 jako úplně nová značka, bez 

jakékoli minulosti v tuzemsku, či zahraničí. Kingswood jakožto produkt i jako značka 

byly vytvořeny přímo pro český trh mateřskou společností Plzeňský Prazdroj. 

                                                 
19 Brief značky Somersby 
20 tamtéž 
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Mezi průmyslovými výrobci cideru je Kingswood jedinou českou značkou na 

trhu. Ovšem, jak můžeme vidět již z pojmenování značky, ke svému českému původu se 

vůbec nehlásí. Důvodem k takovému postupu může být více. Jedním z důvodů může 

být, že cider v České republice nemá tradici. České pivo, skotská whisky nebo ruská 

vodka, jsou zažitá slovní spojení dávající jistou „garanci kvality“. Zmíněné země jsou s 

danými produkty tradičně spojené a vytváří ve spotřebiteli důvěru, která se ve spojení 

„český cider“ nedostavuje. Kingswood, anglické pojmenování, evokuje Velkou Británii, 

tedy zemi, kde cider má dlouholetou tradici. Záměr tedy může být podobný, jako je 

tomu v případě české vodky Amundsen. Tedy vytvořit dojem zahraničního produktu s 

cílem vyvolat ve spotřebiteli pocit vyšší kvality.  

Za druhé, ačkoliv se jedná o českou značku, nejedná se úplně o český výrobek. 

Finální výroba a stáčení sice probíhá na území České republiky, základní surovina – 

jablečný mošt – se však dováží z Nizozemska21. Kvůli této skutečnosti by komunikace 

kladoucí důraz na český původ výrobku ani nedávala smysl a mohla být napadnutelná, 

jako se to stalo konkurenční značce Carling na jejím domácím trhu. Carling, celým 

jménem značky Carling British Cider, svůj positioning staví na Velké Británii. Jablka 

použitá při výrobě mají ovšem britský původ pouze z deseti procent a značka Carling 

z toho na domácím trhu měla značné problémy22.  

 

 Analýza televizní reklamy na Kingswood – rok 2014 

Televizní reklamu Kingswood nasadil v roce 2014. Video má stopáž dvacet 

sekund, kreativu vytvořila reklamní agentura Addict a produkci zajistila společnost 

Silencio. 

Dějištěm spotu je imaginární „svět Kingswood“, jablečný sad s mystickou 

vizualizací. Jakýmsi brand ambasadorem je „andělský šimpanz“, který provází partu 

lidských přátel na „exkurzi“. Na této exkurzi můžeme vidět různá zvířata, jak se 

zapojují do výroby a distribuce cideru Kingswood. Na závěr andělský šimpanz přinese 

partě lidských přátel sklenice s Kingswoodem a ti si ho, sedíce přímo na zemi, společně 

vychutnají.  

 

                                                 
21PETR, Miroslav. Cidery letos drtí trh, prodej pivních limonád naopak klesá. Lidovky.cz [online]. 

[cit2016-04-14]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/cidery-letos-drti-trh-prodej-pivnich-limonad-

naopak-klesa-pmz-/firmy-trhy.aspx?c=A140809_114140_firmy-trhy_mct 
22 MILEHAM, Arabella. Carling defends 'British Cider' branding. The Grocer [online]. [cit2016-04-26]. 

Dostupné z:  http://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/categories/drinks/carling-defends-british-

cider-branding/342755.article 
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Cílová skupina 

Cílová skupina se z tohoto reklamního spotu určuje poměrně nesnadně. 

Z dostupných materiálů můžeme vyčíst, že cílovou skupinou značky Kingswood jsou 

mladí lidé z vyšší socio-ekonomické skupiny 23 . Vystupujícími v reklamě jsou lidé 

kolem třiceti let věku (využití mlaději vypadajících lidí neumožňuje již zmíněný etický 

kodex Plzeňského Prazdroje), tedy horní hranice skupiny uváděné jako „mladí dospělí“. 

Podle oblečení a úpravy vousů jde o relativně seriózně vypadající lidi. Cílovou 

skupinou tedy mohou být mladí dobře situovaní pracující, kteří si rádi po práci 

oddechnou u skleničky s přáteli.  

  

Hlavní sdělení 

„Kvalitní alkoholický nápoj z jablek přinášející dokonalé osvěžení.“  

Protože tato reklama byla první televizní reklamou na cider v České republice, 

bylo potřeba představit, co je cider vlastně je. Hlavním sdělením bylo představení cideru 

Kingswood jako dokonalého osvěžení z čerstvých jablek s obsahem alkoholu. „Ani 

příliš sladký, ani příliš suchý,“ je další větou, která v reklamě zazní a popisuje vlastnosti 

produktu. Hlavním tématem tedy bylo osvěžení a představení produktu jako 

alkoholického nápoje z jablek.  

 

Proof of claim  

Celkové ztvárnění výroby v sadu zvířaty. Ukazuje to na řemeslnou práci a 

přírodní původ. Sad jako prostředí vzniku cideru a jablka padající přímo do kádě jako 

důkaz čerstvosti. Zvířata, která se na výrobě podílí, patentují kvalitu a přírodní původ 

nápoje.  

 

Exekuční prvky a tonalita 

Celé video je laděno do barev produktu, tedy do hnědé, oranžové a zlaté. Tyto 

barvy jsou společné i pro jiné formy propagace. Hnědá barva navozuje zejména klid, 

stabilitu a uvolnění. Zejména její sytější odstíny dokáží navodit příjemnou a intimní 

atmosféru. Je solidní, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova a 

                                                 
23 Uvedení Kingswoodu v off-trade. POPAI [online]. [cit2016-04-14]. Dostupné z: 

http://www.popai.cz/files/publishing/detail-13_358_161.pdf 
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tradice. Z hnědé barvy vyzařuje důvěra a jistá prostota 24 . To je v protikladu 

k tématům odvázanosti a nespoutanosti konkurenčních značek. 

Celkový rytmus reklamy je poměrně pomalý a vystupujícími postavami je úzká 

parta čtyř přátel, kteří jsou v sadu sami (nepočítáme-li zvířata, která se zabývají 

výrobou). Toto ztvárnění evokuje poklidnou konzumaci v úzkém kruhu přátel. Děj 

reklamy se odehrává za slunného odpoledne a postavy si vychutnávají cider Kingswood 

sedíce na zemi, což připomíná uvolněné letní pikniky.  

 

Analýza televizní reklamy na Kingswood HOT – rok 2014 

Na předchozí reklamu v prosinci roku 2014 navázal patnáctisekundový spot 

určený k propagaci svařeného Kingswoodu HOT. Kreativu a produkci obstaraly stejné 

firmy jako původní spot, ze kterého tato zimní varianta vychází. Děj se opět odehrává 

v sadu Kingswood, který je však tentokrát pokryt sněhem.  Ze zvířat se tentokrát 

objevuje pouze „andělský“ šimpanz, který nese svařené nápoje ke stolu, kde opět sedí 

parta lidských přátel.  

Cílová skupina a exekuční prvky zůstávají stejné (kromě ztvárnění sadu pod 

sněhem, evokujícím zimu a následné zahřátí). Kvůli odlišným vlastnostem produktu se 

však mění hlavní sdělení a proof of claim.  

 

Hlavní sdělení 

„Cider Kingswood je vhodný i pro zimní období.“  

Hlavními sdělením je možnost vychutnat si cider Kingswood i v zimní sezoně a 

možnost ho pro takovou konzumaci vhodně upravit. Hlavními motty jsou „vychutnejte 

si kousek léta i v zimě“ a „zahřejte se horkým ciderem Kingswood“.   

 

Proof of claim 

Důkazem tohoto sdělení je tvrzení o „vlastní směsi nejvoňavějším koření“ ve 

spojení se zobrazením kouřícího šálku svařeného cideru ve společnosti lahve cideru, 

jablek, skořice a dalšího koření.  

 

 

 

                                                 
24 JANOVIČ, Adam. Vnímání barev. Brno 2005. Diplomová práce. Pedagogická fakulta. Masarykova 

univerzita v Brně. Dostupné online: http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/jancovic1.html 
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Shrnutí 

Cider Kingswood je osvěžující alkoholický nápoj připravovaný z jablek. Je 

určen pro lidi, kteří si rádi vychutnají kvalitní nápoj s vyváženou chutí (ani příliš sladký, 

ani příliš suchý) v poklidné společnosti svých přátel. Zároveň se nejedná o nápoj pouze 

pro letní sezónu a vhodnou úpravou může sloužit jako hřejivé potěšení v zimních 

měsících.  

Kingswood má ze všech značek nejodlišnější positioning. Zatímco jeho 

konkurenti z řad průmyslových producentů ciderů se snaží komunikovat odvázanost a 

večírky, hlavními tématy Kingswoodu jsou spíše relax, útulnost a klidné posezení 

s přáteli. Tématy komunikace jsou často introvertské a staromilecké činnosti. Pokud se 

blíže podíváme na online prezentaci značky Kingswood, vidíme, že v jejich vizuálech 

jsou často knihy a retro prvky jako gramofon či psací stroj. Celkové barevné tónování 

je, stejně jako logo a podpůrné materiály značky, do hněda. Hnědá barva navozuje 

zejména klid, stabilitu a uvolnění. Zejména její sytější odstíny dokáží navodit příjemnou 

a intimní atmosféru. Je solidní, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, 

domova a tradice. Z hnědé barvy vyzařuje důvěra a jistá prostota25. To je v protikladu 

k tématům odvázanosti a nespoutanosti konkurenčních značek.  

Kingswood se od ostatních průmyslových značek liší i svou produktovou řadou 

a směrem jejího rozšiřování. Zatímco ostatní značky mají kromě základní jablečné 

varianty i jiné ochucené příchutě, Kingswood zůstává konzervativní. Značky Somersby, 

Carling i Strongbow sází na širší paletu příchutí, všechny však poměrně sladké. 

Kingswood však šel opačným směrem a na trh uvedl sušší variantu Kingswood dry. 

Suché varianty jsou jinak doménou menších nezávislých výrobců a dají se považovat, 

podobně jako například hořká čokoláda, za produkt určený spíše znalcům, či 

fajnšmekrům. Kingswood dry je jediným suchým ciderem dostupným ve většině 

supermarketů. Dá se říci, že Plzeňský Prazdroj tím vyplnil skulinu na trhu. Je také 

potřeba říci, že z pohledu celkové strategie koncernu, ochucené a sladší cidery nejsou 

opomíjeny. Tento segment Plzeňský Prazdroj obstarává importem švédské značky 

Koppaberg.  

Další odlišností od většiny konkurence je již zmíněný důraz na zimní sezonu. 

Cider je obecně vzato zejména osvěžujícím pitím pro horké dny. U Kingswoodu však 

existuje i varianta pro zimu – svařený Kingswood HOT. Při propagaci této verze 

                                                 
25 JANOVIČ, Adam. Vnímání barev. Brno 2005. Diplomová práce. Pedagogická fakulta. Masarykova 

univerzita v Brně. Dostupné online: http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/jancovic1.html 
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produktu je ústředním mottem zahřátí se. Sezona Kingswoodu HOT je od listopadu do 

března, přičemž na facebookové stránce značky Kingswood se v těchto měsících 

komunikuje pouze tato svařená varianta. Kingswood HOT byl nadále propagován 

televizní reklamou a poměrně silnou in-store kampaní, off-trade i on-trade. Podobně 

jako základní varianta Kingswoodu, i pro svařenou variantu byl přichytán vlastní design 

sklenice a pro prodejní stánky dokonce i vlastní design papírového kelímku.  

 

3.1.3. Značka Carling British Cider 

 Carling British Cider je třetí průmyslovou značkou cideru zastoupenou na 

českém trhu. Vlastní značka Carling má historii sahající do roku 1840, kdy se ve Velké 

Británii začalo pod tímto názvem prodávat pivo. V roce 2013 se pod touto tradiční 

značkou začal vyrábět i cider a v roce 2014 díky vstoupil i na český trh. Jeho distribuci 

má na starost společnost Pivovary Staropramen, která stejně jako Carling patří do 

konglomerátu Molson Coors Brewing Company.  

 Carling je jediná značka, která od počátku svého působení na trhu nenabídla 

základní variantu produktu s příchutí jablka. Místo toho na trh vstoupila s ochucenou 

verzí s příchutí třešně. Podle vyjádření distributora byla tato příchuť zvolená ze dvou 

důvodů. Prvním důvodem bylo volné místo na trhu a druhým výsledky ochutnávkového 

testování26. Jablečná varianta (spolu s přichutí limetky a máty) byla na trh uvedena až o 

rok později.  

 

 Analýza televizní reklamy na Carling – rok 2014 

 Televizní reklama na značku Carling z roku 2014 má formu třicetisekundového 

spotu a pochází z dílny srbské pobočky agentury Leo Burnett. Dějištěm reklamy je bar. 

Mladý muž vykoukne z klubu ven a vidí pět postav spojených s Velkou Británií: Britský 

komorník/gentleman, postava z britských románů 19. století, strážce Buckinghamského 

paláce, král Artuš a „spice girl“. Těchto pět osob funguje jako jakási personifikace 

značky, či jako brand ambasadoři. Ti představí produkt a uvedou jeho správný způsob 

konzumace. Důraz je, podobně jako u konkurenčních značek, kladen na servírování na 

ledu. Mladý muž ochutná nápoj a evidentně se mu zamlouvá. Následuje představení 

                                                 
26 NA ČESKÝ TRH VSTUPUJE VÝZNAMNÁ BRITSKÁ PIVOVARNICKÁ ZNAČKA CARLING. 

ČESKÝM SPOTŘEBITELŮM NABÍDNE CIDER S TŘEŠŇOVOU PŘÍCHUTÍ. Tisková zpáva. 

Pivovary Staropramen [online]. 2016 [cit. 2016-04-21] dostupné z http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2014/na-cesky-trh-vstupuje-

vyznamna-britska-pivovarnicka-znacka-carling-ceskym-spotrebitelum-nabidne-cider-s-tresnovou-

prichuti/ 



   18 

produktu s voiceoverem a poté se vracíme do klubu, ve kterém je zábava v plném 

proudu a všichni popíjejí Carling a zazní claim „Would you like a Carling, darling?“. 

Důležitým prvkem této reklamy je, že postavy v ní obsazené mluví anglicky se 

zřetelným britským přízvukem. Pouze voiceover představující produkt samotný je 

v češtině.  

 

 Cílová skupina 

 Dějištěm spotu je klub, ve kterém se baví mladí lidé. Cílovou skupinou budou 

tedy mladí dospělí, kteří rádi vyhledávají společnost a rádi se baví. To podporují i 

oficiální prohlášení představitelů společnosti. „Cider Carling má za cíl oslovit zejména 

aktivní muže a ženy z větších měst ve věku 18 až 35 let, kteří se rádi baví a traví čas se 

svými přáteli:“27 

 

 Hlavní sdělení 

 Osvěžení s obsahem alhokolu z Velké Británie.  

Již z obsazení brand ambasadorů, jakožto postav spojených s Velkou Británií je 

patrné, že země původu zde hraje hlavní roli. „Britskost“ je hlavní vlastností značky a 

jedním z hlavních témat komunikace. Emociálním sdělením je závěr reklamy, kde se 

všichni v klubu baví a popíjejí u toho Carling. Tedy že Carling dokáže rozproudit 

večírek a je pomocníkem dobré zábavy.  

 

Proof of claim 

Jako proof of claim jsou použity vizualizace ovoce, které padá do tekutiny, ve 

spojení se sdělením „je vyroben z ručně sbíraných jablek a nejzralejších třešní“. Tedy 

vociceoverem, který můžeme slyšet v momentě, kdy se na obrazovce objevuje toto 

padající ovoce. Obraz rozčtvrceného jablka a celé třešně, jak dopadají do perlivého 

nápoje, vytváří dojem kvality a poctivého původu produktu.  

 

 

                                                 
27  NA ČESKÝ TRH VSTUPUJE VÝZNAMNÁ BRITSKÁ PIVOVARNICKÁ ZNAČKA CARLING. 

ČESKÝM SPOTŘEBITELŮM NABÍDNE CIDER S TŘEŠŇOVOU PŘÍCHUTÍ. Tisková zpáva. 

Pivovary Staropramen [online]. 2016 [cit. 2016-04-21] dostupné z http://www.pivovary-

staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2014/na-cesky-trh-vstupuje-

vyznamna-britska-pivovarnicka-znacka-carling-ceskym-spotrebitelum-nabidne-cider-s-tresnovou-

prichuti/ 
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Exekuční prvky a tonalita 

 Důležitým exekučním prvkem je užitý angličtiny se zřetelným britským 

přízvukem jako jazyka, kterým postavy v reklamě mluví. To dále podtrhuje britský 

původ jako hlavní téma značky.  

 Klub, ve kterém probíhá party, jakožto dějiště spotu a soumrak, jako doba, kdy 

se děj odehrává, předznamenávají skutečnost, že Carling se zaměřuje na aktivní noční 

život. Je to drink, který můžeme pít večer v barech, na večírcích a v momentech kdy 

chceme „rozproudit zábavu“. 

Upozornění na hlavní komunikované atributy je velice výrazné – až absurdní. 

Tato absurdnost má za cíl spojit značku se vzrušením z nevyzkoušeného a s nečekanými 

zážitky. 

 

 Analýza televizní reklamy na Carling – rok 2015 

Na reklamu z roku 2014 navázal o rok později podobný spot s cílem představit 

nové příchutě na českém trhu. Stopáž je opět třicet sekund a produkce z dílny srbského 

Leo Burnettu byla rovněž zachována. Stejně jako v předchozím roce, hlavní důraz je 

kladen na Velkou Británii. Britští vyslanci tentokrát přilétají do Česka na vzducholodi. 

Postavami tentokrát jsou: Dobrodruh/objevitel, gentleman s buřinkou, „spice girl“ a 

strážce Buckinghamského paláce. Ti přilétají na večírek probíhající na střeše a představí 

nové příchutě a vystřelí je z lodních děl mezi účastníky večírku. Následuje střih a 

představení produktu s voiceoverem. Na závěr se opět vracíme na večírek, kde zazní 

claim zkrácený pouze na otázku „Carling, darling?“. 

Cílová skupina, hlavní sdělení i proof of claim zůstaly nezměněny. Pouze 

původní slovní spojení „osvěžení z Velké Británie“ bylo nahrazeno za „Osvěžující chuť 

Británie“. Vizualizace ovoce a zdůraznění „ručně sbíraných jablek“ zůstalo stejné.  

 

Exekuční prvky a tonalita 

Jazykem reklamy zůstala angličtina s britským přízvukem. Změnilo se ovšem 

místo děje. Zatímco reklama z předchozího roku se odehrávala v klubu, dějištěm této 

reklamy je party na střeše budovy. Zatímco zajít si do klubu může člověk více méně 

kdykoliv, večírek na střeše je něco mnohem exkluzivnějšího. Pivovary Staropramen se 

tím mohou snažit vypíchnout prémiovost tohoto produktu.  



   20 

 Důležité také je, že děj této reklamy se odehrává v noci a nikoliv pouze za 

soumraku. Tím se Carling jasně spojuje s konzumací v nočních hodinách, v klubech a 

na večírcích.  

Oproti reklamě z roku 2014 je tento spot ještě absurdnější (vzducholoď, střílení 

produktu, který spadá na padáku). Čímž si značka ještě více buduje identitu na odtržení 

od reality každodennosti.  

Dovětek „Carling Darling“ opakující se v reklamách díky jeho opakování 

zvyšuje nácvik spojení tohoto dovětku z značky Carling. To má za důsledek snazší 

vybavení značky, posiluje její zapamatovatelnost a pomáhá to posílení poselství jejího 

jména28. 

 

Shrnutí 

Carling British cider je osvěžující alkoholický nápoj, připravený z vybraných 

surovin, určený pro mladé společenské lidi, kteří žijí aktivním životem, vyhledávají 

vzrušení, rádi se baví a rádi zkouší nové věci. Hlavními tématy komunikace jsou Velká 

Británie, odvázanost a zábava. Carling chce být spojován s nočním životem.  

Základním tématem, kolem kterého se točí veškerá komunikace značky, je tedy 

země jejího původu – Velká Británie. Velká Británie a vše s ní spojené je důležitou 

součástí brandingu značky. Značka ve své komunikaci využívá všechny možné 

pozitivní asociace se Spojeným královstvím, od gentlemanství a královské tradice až po 

punk rock. Kromě toho, že Velká Británie představuje atraktivní zemi s bohatou 

kulturou, Carling se odkazováním k zemi svého původu hlásí k britské tradici výroby 

cideru. „Spojení značky s určitou zemí či regionem svého původu vyjadřuje, že taková 

značka je nositelem vyšší kvality, protože daná země či region má tradici výroby 

nejlepších výrobků daného segmentu“29. Ačkoliv označení Carlingu jako stoprocentně 

britského produktu není možné 30  (jak již bylo řečeno v části věnované značce 

Kingswood), vzhledem k místní neznalosti tohoto faktu, Carlingu nic nebrání dále hrát 

na britskou notu. Tato britská linie propojuje celý komunikační mix od ATL, přes on-

line až po in-store. 

                                                 
28 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje [online]. Praha: Grada, 2000 [cit. 2016-05-12]. Edice 

profesionál. ISBN 80-7169-997-7. S 198 
29 AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996. ISBN 978-0-02-900151-6. S 

82 
30 MILEHAM, Arabella. Carling defends 'British Cider' branding. The Grocer [online]. [cit2016-04-26]. 

Dostupné z:  http://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/categories/drinks/carling-defends-british-

cider-branding/342755.article 
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3.1.4. Značka Strongbow 

Ze čtyř největších pivovarnických skupin na čekém trhu byl Heineken 

posledním, kdo nevstoupil do trhu ciderů. To se změnilo v dubnu 2015, kdy byla 

uvedena značka Strongbow. Strongbow je celosvětově největším producentem cideru 

s podílem okolo 15 procent na světovém trhu. Ačkoliv Strongbow na trh oproti svým 

konkurentům vstoupil poměrně pozdě, během šesti měsíců se stal lídrem segmentu 

ciderů. 

 

 Analýza televizní reklamy na Strongbow – rok 2015 

Video se stopáží třicet sekund vzniklo ve spolupráci s agenturou VCCP a 

využívá personifikace značky, pana InCidera. Děj reklamy se odehrává v baru, kam na 

traktoru přijede Mr. InCider – muž v dobře padnoucím obleku s obřím jablkem místo 

hlavy. Jakmile Mr. InCider vstoupí do podniku, okamžitě je na něj upřena veškerá 

pozornost. Pomalu dojde k baru, nalije si cider Strongbow do sklenice. V tu chvíli se 

někdo zvědavě zeptá: „Wow, co to je?“. Na tuto otázku Mr. InCider pohotově a s 

pobavením odpoví: „Tohle? Přece Strongbow na ledu!“. Následuje střih a představení 

produktu s voiceoverem „Strongbow na ledu. To je cider z jablek úplně nejvíc“. Potom 

následuje dovětek reklamy, kde si Mr.Incider užívá cider Strongbow ve společnosti 

několika lidí na terase baru při západu slunce.  

 

Cílová skupina 

Dějištěm spotu je bar, ve kterém se baví mladí dospělí lidé. Osobnost Mr. InCidera 

přijíždí na traktoru  a strhává na sebe pozornost. Cílovou skupinou jsou tedy mladí lidé, 

kteří jsou rádi středem zájmu, mají rádi pozornost, což potvrzují i oficiální vyjádření 

představitelů společnosti. „Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 18 do 30 let, 

spíše z velkých měst, kteří se rádi druží a hledají nové zkušenosti.“ 

 

Hlavní sdělení 

Stylový nápoj pro lidi, kteří jsou rádi centrem pozornosti.  

Na rozdíl od konkurence zde není téměř žádné produktové sdělení. Není zde 

představení produktu a racionální složka hlavního sdělení je upozaděna. O to více 

vystupuje emocionální složka, která říká, že kdo pije cider Strongbow může být 

šarmantní elegán, který si užívá pozornost ostatních.  
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Proof of claim 

Proof of claim zde úplně chybí. Mr. InCider je zde vyobrazen jako mladý 

sebevědomý gentleman, který si nemusí nic dokazovat a vzhledem k upozaděné roli 

racionálního sdělení ani zde není třeba něco dokazovat.  

Exekuční prvky a tonalita 

Prostředím reklamního spotu je bar, tedy místo, kde se potkávají různí lidé. 

Časově se reklama odehrává při západu slunce, tedy během pozdního odpoledne či 

v podvečer. Motiv zapadajícího slunce je společný i pro další formy propagace cideru 

Stongbow. To celkově přináší dojem ideálního pití pro pozdně odpolední posezení. 

Zajímavým exekučním prvkem je i dopravní prostředek, kterým hlavní hrdina 

přijel do baru – traktor. To podporuje image výstředního gentlemana a jakoby to říkalo, 

že se Mr. InCider na nic neohlíží a dělá si, co chce. Jistý prvek rebelství tomu dodává i 

podkresová rocková hudba. 

 

Shrnutí 

Strongbow je nápoj pro lidi, kteří se rádi společensky druží, jsou rádi středem 

pozornosti a rádi zkouší nové věci. Na rozdíl od reklamních spotů na Kingswood a 

Carling, Strongbow nekomunikuje produktové vlastnosti. Ani neříká, že je to nápoj 

určený k osvěžení. Spoléhá na to, že lidé vědí, co je to cider, a propaguje pouze svou 

image.  

 Krom této reklamy bylo ve stejném stylu natočeno šest dalších videí 

s patnáctisekundovou stopáží, která nesla jiná dílčí sdělení. Tato videa představila 

jednotlivé příchutě, zdůrazňovala skutečnost, že Strongbow je nejprodávanější cider na 

světě nebo zkrátka podporovala značku v její image elegantního a šarmantního 

společníka. Tato videa byla sdílena digitálních kanálech značky.  

Od počátku svého působení na českém trhu Strongbow nasadil tři příchutě. Jablko 

(označované jako Golden Apple), červené bobule (Red Berries) a bezový květ 

(Elderflower). V říjnu se k těmto třem variantám přidala příchuť medu (Honey).  

Čím se Strongbow nejvíce odlišuje od ostatních konkurentů je cena. Jako jediný 

se Strongbow v maloobchodě prodává za cenu nižší než dvacet korun. Doporučená 

maloobchodní cena je 18.90 za lahev o objemu 0,33 litru a 19,90 pro plechovku o 

objemu 0,4 l. Strongbow je tedy v maloobchodní distribuci o jednu čtvrtinu levnější, než 

jeho nejbližší konkurenti.  
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Společnost Heineken Česká republika na trh s cidery vstoupila z tuzemské 

„velké pivovarnické čtyřky“ jako poslední. Během krátké doby však dosáhla 

nadpolovičního podílu v prodeji v obchodech. Velký podíl na této skutečnosti jistě má i 

zvolená cenová strategie. Cider Strongbow se od uvedení na trh prodává 

v maloobchodní distribuci průměrně o jednu čtvrtinu levněji než konkurence. Můžeme 

tedy tvrdit, že byla použita penetrační cenová strategie. Tedy strategie, při které je 

novému výrobku stanovena nízká cena (většinou nižší než u konkurence), jejímž 

smyslem je přilákání velkého množství kupujících a získání vysokého tržního podílu31. 

Protože značka Strongbow na trh vstoupila v době, kdy čeští spotřebitelé cider 

už znali, nebylo v marketingových aktivitách za potřebí vysvětlovat jeho produktové 

vlastnosti. To Strongbow umožnilo soustředit svoji komunikaci výhradně na vlastní 

značku. V positioningu značky je ovšem patrný jistý nesoulad mezi poměrně prémiovou 

komunikací (šarmantní elegantní gentleman z vyšší společnosti), se zvolenou cenou, 

která, podle Kotlerovy definice pěti hodnotových propozic stanovených na porovnání 

ceny a užitku, nám spíše říká, že Strongbow přináší stejný užitek za nižší cenu 32 . 

„Nejzákladnější přístup k positioningu je značky vychází z relace kvality a ceny,“33 

tvrdí Karlíček. Zároveň však říká: „Mnohdy positioining spočívá v atributech, které 

přinesou emocionální užitek.“34 Mr. InCider z televizní reklamy nám tedy napovídá, že 

Positioning značky Strongbow je „šarmantní elegán“, ale může být vnímána i jako 

„rozumná ekonomická volba“.  

V současné době není možné určit, zda-li Strongbow bude nadále držet takto 

nízké ceny, či zda-li se svojí cenovou úrovní přiblíží konkurenci. Podíváme-li se na 

zahraniční trhy (porovnávány trh ve Velké Británii v Hongkongu), uvidíme, že 

Strongbow na těchto trzích není levnější než nejbližší konkurence (porovnáváno se 

značkou Somersby v Hongkongu a se značkami Somersby a Carling British Cider ve 

Spojeném království). Je tedy možné, že společnost Heineken pro značku Strongbow 

nasadila agresivní cenu, která má však za následek, že tento produkt nevydělává. 

Můžeme tedy odhadovat, že jakmile dojde ke stabilizaci tržního podílu, i na českém 

trhu může ze strany Strongbow dojít ke zvýšení cenové úrovně. Takový krok však musí 

                                                 
31 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S 777 
32 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. S 501 
33 KARLÍČEK, Miroslav.; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace, Jak komunikovat na našem trhu. 

Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. S 17 
34 tamtéž 
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být před zákazníky správně odkomunikován, jinak může nastat jejich odliv směrem ke 

konkurenci. V tu chvíli může být posílena komunikace značky, coby gentlemanského 

partnera z vyšší společnosti a komunikace kvality produktu. Podle vyjádření 

představitelů značky Strongbow, si jsou jistí chuťovými kvalitami svého produktu, 

kterou potvrdil i nezávislý test Mladé Fronty DNES35. Představitelé společnosti tedy 

částečně mohou spoléhat i na to, že jejich produkt je skutečně lepší než konkurenční a 

zákazníci mu zůstanou věrni, i toto však bude potřeba odkomunikovat.  

 

3.2. Osobnosti značek  

„Osobnost značky se dá definovat jako souhrn lidských vlastností spojených 

s konkrétní značkou“ 36 . Podle Aakera se téměř každé značce dá přisoudit jedna 

z hlavních pěti vlastností – upřímnost, vzrušení, kompetence, sofistikovanost a 

robustnost – které pak dále rozvíjí37.  

 

3.2.1. Kingswood 

Značku Kingswood nejlépe vystihuje upřímnost. Hlavními tématy značky 

Kingswood jsou pohodlí a relaxace. Prostředím velké řady jejích příspěvků na 

Facebooku je domov a hojně jsou využívány staromilecké prvky. Kingswood je tedy 

upřímná srdečná značka, která zvolní tempo a ráda si odpočine od pracovního shonu. 

 

3.2.2. Somersby 

Osobnost značky Somersby je poněkud rozkročená. Na jednu stranu Somersby 

chce být součástí „fresh parties“, který by znamenaly, že Somersby chce přinášet 

vzrušení z nočního života. Na druhou stranu však zároveň chce nabízet „prosluněné 

okamžiky s nejbližšími, tedy upřímnost spojenou s přátelstvím a radostí. Obě sdělení 

mohou být pro cílovou skupinu přitažlivá. Značka Somesrby si však mezi nimi 

nezvolila. Také podle obsahu sdíleného na svém facebookévm profilu, Somersby mezi 

oběma typy sdělení stále přešlapuje. Ačkoliv značka může mít komplexní osobnost, 

která jde napříč pěti základními typy, Somersby není tento případ. 

                                                 
35TEST DNES: CIDERY. Akcniceny.cz [online].[cit. 2016-04-29]. Dostupné z:  

http://www.akcniceny.cz/test-dnes/test-dnes-cidery/ 
36 AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996. ISBN 978-0-02-900151-6. S 

141 
37 AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996. ISBN 978-0-02-900151-6. S 

143 
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 I kvůli tomu, že značka Somersby nebyla podpořena televizní reklamou, jí chybí 

hlavní komunikační linie, díky níž by se osobnost značky Somersby jasně vyprofilovala. 

To, že značka Somersby nemá jasnou osobnost značky, velice ztěžuje budování vztahu 

se spotřebiteli 38 . Bez jasně zvoleného místa, kde si značka stojí, vznikají emoční 

propojení jen velmi těžko. 

 

3.2.3. Carling 

Carling British Cider je jasným příkladem značky, jejíž hlavní vlastností je 

vzrušení. Prvky absurdnosti jsou mírně provokativní a poukazují na překvapivost.  

Carling je vzrušující značka, která má ráda překvapení a ráda chodí ven. Ovšem její 

hlavní a nejdůležitější vlastností zůstává „britskost“. 

 

3.2.4. Strongbow 

Osobností značky Strongbow je jakýsi mix sofistikovanosti a robustnosti. 

Ačkoliv jsou tyto dvě vlastnosti často v protikladu, v případě Strongbow se 

pozoruhodně spojují. Strongbow a jeho personalizace – Mr. InCider – je důstojný a 

okouzlující. Zároveň však silný, aktivní a v jistém smyslu mužný a „drsný“. 

 

4. Konkrétní komunikační aktivity 

V této části práce popíšu a porovnám konkrétní komunikační aktivity čtyřech 

zkoumaných značek. Vzhledem ke skutečnosti, že televizní reklamy byly již popsány 

v předchozí kapitole, bude se tato kapitola zabývat zejména on-line komunikací, in-

store marketingem a účastí na eventech 

 

4.1. On-line komunikace 

Komunikace na internetu je v dnešní době jednou ze základních složek 

komunikačního mixu. Obzvlášť při komunikaci směrem k cílové skupině 18 – 35 let jde 

o položku klíčovou. Internet je pro cílovou skupinu často médiem, u kterého tráví 

nejvíce času. Cidery, jakožto představitelé rychloobrátkového zboží, používají pro 

reklamu na internetu zejména sociální sítě v čele v Facebookem a vlastní webové 

stránky.  

                                                 
38 AAKER, David A. Building strong brands. New York: Free Press, 1996. ISBN 978-0-02-900151-6. S 

174 



   26 

„Sociální média značkám umožnují prezentovat lidskou stránku svého 

marketingu.“39Sociální média jsou tedy vhodnou platformou pro šíření příběhu značky.  

Přítomnost na sociálních sítích firmám usnadňuje budování a posilování vztahu se 

zákazníky.40 Příspěvky na sociálních sítích mají nejčastěji charakter imageové reklamy, 

spotřebitelských soutěží a fotografií z promoakcí. Spotřebitelské soutěže na Facebooku 

umožnují firmám za rozumný rozpočet rozšiřovat povědomí o značce 41  a zároveň 

umožnují zvýšit úroveň interakce. Fotografie z promoakcí často zachycují lidi, tedy 

potenciální spotřebitele a zákazníky. Ti poté mohou své fotografie aktivně vyhledávat 

sami zvyšovat jejich dosah prostým označení sama sebe.   

 

4.1.1. Somersby 

On-line komunikaci značky Somersby zajištují její webové stránky a profily na 

Facebooku a Youtube. Na Facebooku Somersby využívá fuknce lokalizované globální 

stránky, která globálním firmám umožnuje mít všechny fanoušky pohromadě, ale 

zároveň s nimi komunikovat na lokální úrovni jejich jazykem.   

Webové stránky Somersby uvádějí základní produktové informace. Nalezneme 

zde informace obecně o výrobě, o konkrétních produktech a obecně o cideru. Také zde 

nalezneme mapu, kde ovšem na rozdíl od konkurence nejsou vyznačeny pouze 

restaurace a kluby, ale i vybrané obchody, ve kterých můžeme na cider Somersby 

narazit. Oproti konkurenci zde dále nalezneme kontaktní formulář. Přidanou hodnotou 

jsou také tipy na koktejly, které je možné ze cideru Somersby připravit. Nalezneme zde 

rovněž odkazy na Facebook a na Youtube kanál. 

Jak již bylo řečeno, Somersby nemá vlastní facebookovou stránku pro Českou 

republiku, nýbrž používá lokalizovanou verzi stránky globální. Česká lokalizovaná 

stránka byla spuštěna v roce 2014 a nejstarší příspěvek je z 30. ledna tohoto roku. 

Během jara a léta 2014 na Facebooku běžela kampaň Friendsie, která měla motivovat 

lidi ke sdílení „selfie“ fotografií na kterých jsou přítomni se svými přáteli. Do toho byly 

sdíleny další příspěvky informující o akcích pořádaných Somesrby a o soutěžích. 

                                                 
39 CHARLESWORTH, Alan. An introduction to social media marketing [online]. Oxfordshire, England: 

Routledge, 2015 [cit. 2016-04-22]. ISBN 9780203727836. Dostupné z: 

http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10988445. S 38 
40 BELEW, Shannon. The art of social selling: finding and engaging customers on Twitter, Facebook, 

LinkedIn, and other social networks [online]. New York: American Management Association, 2014 [cit. 

2016-04-22]. ISBN 9780814433331. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10816210. S 99 
41 BELEW, Shannon. The art of social selling: finding and engaging customers on Twitter, Facebook, 

LinkedIn, and other social networks [online]. New York: American Management Association, 2014 [cit. 

2016-04-22]. ISBN 9780814433331. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10816210. S 123 
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Nejčastější formát soutěže byl nahrávání fotografií a komentářů s cílem získat co 

nejvíce „lajků“. Cenami, které soutěžící mohli vyhrát, byl nejčastěji různý 

merchendising (trička, slamák, sluneční brýle) v kombinaci s několika plechovkami 

Somersby.  

Zároveň profil značky na Facebooku sloužil k nahrávání fotografií z vybraných 

party pořádaných značkou Somersby. Somersby má na svém facebookovém profilu 

několik celých alb z jednotlivých večírků. Účastníci těchto večírků se mohou nechat 

vyfotit ve fotokoutku k tomu účelu určené. Takto pořízené fotografie pak v rámci 

jednoho alba (fotografie z jedné takové akce jsou na Facebooku sdíleny v jednom 

vlastním albu) mezi sebou soutěží. Fotografie s nejvyšším počtem „lajků“ vyhrává a 

skupinka lidí na ní zobrazená, získává karton ciderů Somersby.   

Při bližším pohledu na facebookovou stránku značky Somersby můžeme dospět 

k názoru, že obsah sdílený na této platformě je nekonzistentní a stránka postrádá 

koncepci. Střídáním pozvánek na akce, soutěžních příspěvků, příspěvků budujících 

image a fotografií z večírků se obsah rozmělňuje a není schopen předat srozumitelné 

sdělení.  

 

4.1.2. Kingswood 

Z online komunikačních kanálů Kingswood od počátku užíval vlastní webové 

stránky, Facebook a Twitter a od dubna roku 2015 značka komunikuje i prostřednictvím 

Instagramu. O digitální komunikaci se stará společnost Triad Advertising.  

Webové stránky obsahují především produktové informace. Můžeme se zde 

dozvědět jak se Kingswood vyrábí, či jak je správně servírován. Také je zde upozornění, 

že cider Kingswood, na rozdíl od piva, neobsahuje žádný lepek, je tedy vhodný pro 

celiaky a lidi dodržující bezlepkovou dietu. Dále jsou zde v dnešní době krátké popisy 

různých variant (v roce 2016 přibyla varianta rosé) a mapa cideru. Na mapě můžeme 

hledat podniky, které nabízejí cider Kingswood, mapa umožnuje překlikávat mezi 

hledáním čepované a svařené varianty. Také zde můžeme nalézt informace o 

proběhnuvší kampani #piknikujeme (více o ní v sekci sociálních sítí). Co zde 

nenalezneme je možnost kontaktování společnosti, či výroční nebo tiskové zprávy. Tyto 

informace jsou k nalezení na stránkách Plzeňského Prazdroje. Do hlavní stránky 

Kingswoodu jsou integrovány i fotografie z instagramových kampaní #nohynahoru a # 

piknikujeme. Pro projekt zasaď se o zeleň, který běžel v roce 2013, byla připravena 

vlastní micro-stránka  
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V roce 2013, tedy v roce uvedení značky na trh, se obsah na Facebooku 

zaměřoval především na představení produktu. Dominovaly praktické informace o 

produktu a ústředním tématem mnohých příspěvků bylo jablko, jakožto základní 

surovina při výrobě cideru. Velkou část příspěvků tvořily fotografie, pořízené na 

eventech. Vzhledem k nízké konkurenci (Carling a Strongbow ještě nebyly na trhu a 

facebooková stránka Somersby byla založena až v roce 2014) nebyla komunikována 

konkrétní témata. V prosinci 2013 se přes Facebook začal propagovat svařený 

Kingswood, který byl tou dobou k dostání zejména na vánočních trzích. V březnu 2014 

se pozornost zaměřila na představení lahvového Kingswoodu, který začal být 

distribuován off-trade.  

Změna v komunikaci nastala na podzim roku 2014, kdy příspěvky Kingswoodu začaly 

mít svůj, pro nynějšek typický, brandový charakter. Začaly se objevovat retro prvky 

(gramofon, psací stroj), a Kingswood začal být spojován s aktivitami typickými pro 

činnosti doma. Příkladem mohou být čtení, hraní dámy, ale i pletení. V této době se 

objevilo i nyní typické barevné tónování fotografií do hnědé, oranžové a zlaté. S 

posunem témat Kingswoodu k domácí pohodě a lenošení souvisela i instagramová 

kampaň z této doby #nohynahoru. V rámci této kampně byli lidé vybídnuti ke sdílení 

fotografií, na kterých odpočívají s nohama nahoře. Na oplátku mohli získat polštář a 

dřevěnou plaketu.  

Po zimní pauze (od prosince do února) věnující se opět svařenému Kingswoodu HOT, 

se na jaře roku 2015 hlavním tématem online komunikace stala nová příchuť 

Kingswood Dry. Kromě klasického představení byla zahájená kampaň Někdo to rád 

suché. Ta měla podle zadavatele komunikačně odlišit Kingswood Dry od klasické 

varianty, za použití „suchého kavárenského humoru“42. Kampaň Někdo to rád suché 

obsahovala třicet kreslených anekdot se suchým humorem, které byly postupně 

odhalovány na facebookové stránce Kingswoodu.  Pět těchto anekdot bylo 

animovaných a bylo sdíleno i na kanále Youtube (kde byly předtím pouze reklamy 

známé z ATL prostředí). Kreativa a produkce byly opět připraveny společností TRIAD 

Advertising, tentokrát ovšem ve spolupráci se skupinou Underground Comedy, která se 

zaměřuje na lokální stand-up představení, jež pořádá v Praze a Brně. Hlavními hrdiny 

všech příspěvků byla personifikovaná jablka.  

                                                 
42 Cider Kingswood představuje novinku Dry pomocí suchého humoru. Marketing Sales Media [online]. 

[cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/cider-kingswood-

predstavuje-novinku-dry-pomoci-sucheho-humoru_345456.html 
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V létě 2015 pak společnost Kingswood představila kampaň #piknikujeme, ve 

kterém digitální prostředí propojila s fyzickou realitou. Kampaň probíhala především na 

Instagramu a bylo na ni upozorňováno i přes Facebook. Začátkem července Kingswood 

předal dvacet pět piknikových košů českým bloggerům a influencerům. Ti se s 

piknikovým košem vyfotili, s hashtagem #piknikujeme fotografii sdíleli na Instagramu, 

svou lokaci zanesli do piknikové mapy, která byla na webové stránce Kingswoodu a 

další lidé se mohli o tento koš přihlásit pomocí komentáře. Tímto způsobem pětadvacet 

piknikových košů putovalo po České republice (a blízkém okolí). Cílem bylo nalézt 

nejlepší lokality pro piknik. Na Facebooku byla kampaň podpořená piknikovými tipy, 

kde se lidé mohli ku příkladu dozvědět, jak uchovat potraviny co nejdéle čerstvé, či jak 

prostorově nejekonomičtěji piknikový koš zabalit. Výsledkem kampaně bylo 250 

fotografií, které vidělo přes 200 000 lidí43.  

 

4.1.3. Carling 

 Webové stránky slouží zejména ke sdělení produktových informací. Nalezneme 

zde základní informace o příchutích, výrobě a servírování. Dále je zde umístěna mapa 

podniků, kde si člověk může cider Carling objednat. Celkové barevné tónování 

webových stránek je černé. Černá barva je spojena s prémiovými produkty, ale také 

může indikovat noc a snahu o prezentaci Carlingu jako nápoje pro noční život. Za 

zmínku také stojí, že úvodní vizuál na webových stránkách je pohyblivý. Vidíme zde 

krátké video nalévání cideru z lahve do sklenice s ledem. Tento pohyb dodává stránkám 

jistý prvek dynamiky. Zároveň je na stránkách přítomná zajímavost o cideru (cider fun 

fact), která se obměňuje každý týden. Příklad z týdne 11. – 17. dubna 2016 „Mezi léty 

1995 a 2006 bylo vysazeno přes dva miliony speciální odrůdy jabloní na výrobu 

cideru“.  

 Zpočátku byly hlavním obsahem na Facebooku obrázkové koláže, které 

remixovaly známé atributy spojené s Velkou Británií s lahví cideru Carling (příklad: 

Tower Bridge s lahvemi místo věží), tedy opět snaha propojit produkt s Velkou Británií.  

 Další příspěvky od června 2014 se dají rozdělit na dva druhy. Prvním druhem 

jsou imageové příspěvky a druhým příspěvky soutěžní. Soutěžní příspěvek byl ve formě 

obrázku, ke kterému byla v popisku napsána soutěžní otázka. Tyto příspěvky byly často 

kreativně zpracovány do podoby remixů, které byly užity v první fázi facebookové 

                                                 
43 Kingswood: Piknikujeme. Triad.cz [online][cit. 2016-04-12]. Dostupné z: 

http://www.triad.cz/cs/projects/view/alias:kingswood-piknikujeme  
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komunikace, kdy byly lahve Carlingu propojovány s britskými ikonami. V soutěžních 

příspěvcích jsme tedy mohli vidět například čtyři lahve na přechodu pro chodce, či 

lahev v obleku na míru s motýlkem, pistolí a rychlým autem. Výhrami byly kartony 

Carlingu, nebo merchendising ve formě kravat, čelenek, nebo například tvořítek ledu ve 

tvaru londýnských dvoupatrových autobusů a telefonních budek.  

 Pro imige building na Facebooku byl v roce 2014 představen facebookový brand 

ambasador Carl. Carl je britský gentleman, který přiletěl do Prahy představit v Česku 

cider značky Carling. Na Facebooku bylo sdíleno velké množství fotografií Carla, jak 

navštěvuje různá ikonická místa v Česku (ačkoliv se tam jednou vklínila Budapešť, 

nikdo na to ovšem nijak nereagoval), či jak se mu stávají menší kulturní nedorozumění. 

Postava Carla byla využívána celý rok až do jara 2015, kdy byly společně s novými 

příchutěmi představeni noví brand ambasadoři pro Facebook.  

 Noví facebookoví brand ambasadoři byli čtyři a každý z nich reprezentoval dvě 

stránky. Carling ve své komunikaci vzývá jak britskou tradici, tak britskou moderní 

popkulturu. Všichni tito noví brand ambasadoři v sobě mají obě vlastnosti. Každý z 

nových brand ambasadorů byl představen ve vlastním videu. Videa měla jednotný 

scénář. Carl, předchozí brand ambasador, se vžil do role taxikáře klasického černého 

londýnského taxi a vezl nové brand ambasadory z práce na večírek. Do taxíku vždy 

vstoupili ve své roli představující tradici a vystoupili v roli představující zábavu. Tímto 

způsobem byli představeni Edward – strážce Buckinghamského paláce/král tanečního 

parketu, slečna Carrie – konzervativně oblečená učitelka/„party girl“, Carter – 

gentlemanský komorník/stylový „lev salonů“ a král Ciderhart – středověký král/rocková 

hvězda. Tyto postavy provázely facebookovu komunikaci značky od května do 

listopadu 2015, kdy představovaly jak britskou tradici, tak nespoutaný noční život, 

jehož byl Carling součástí.  

 Celkový styl komunikace a také konkrétní brand ambasadoři jsou společní pro 

více trhů, kde je Carling přítomen. Stejné postavy i některé konkrétní příspěvky 

přeložené do jiného jazyka můžeme nalézt i na facebookových stránkách cideru Carling 

v Srbsku, Bulharsku, Černé Hoře a dalších zemích.  

 Kromě konvenčních metod on-line marketingu Carlig v červenci 2014 v České 

republice provedl netradiční kampaň zaměřenou na blogery a influencery. Pěti 

vytipovaným a deseti dalším opinion leaderům nechali zaslat lahev cideru Carling 

zamraženou v desetikilogramové kostce ledu. Do balíčku přiložili iPod shuffle se 

speciálním playlistem a personalizovaný dopis v angličtině. Pět z oslovených blogerů na 
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zaslané balíčky zareagovalo na sociálních sítích a skrze jejich profily se podařilo na 

Facebooku a Instagramu zasáhnout přes 67 000 lidí v cílové skupině44. Tato kampaň si 

vysloužila cenu Zlaté koule za odvahou pouštět se nevyšlapanou cestou.  

 

 4.1.4. Strongbow 

 V online prostředí značka Strongbow využívá webové stránky, Facebook a 

Youtube. Na webových stránkách, podobně jako u konkurentů, nalezneme produktové 

informace o výrobě a o příchutích. Dále zde ovšem také můžeme vidět již zmíněná 

videa. Tato videa mají shodné prostředí a postavy s televizí reklamou. Upozorňují však 

na některé atributy značky, které do se hlavního televizního spotu nevešly, jako 

konkrétní příchutě, či skutečnost, že Strongbow je nejprodávanější značkou cideru na 

světě.  

 Na Facebooku Strongbow používá lokalizovanou verzi globální stránky, o její 

správu se stará agentura Bistro Social. Na facebookové komunikaci značky Strongbow 

je nejzajímavější, že komunikuje v první osobě. Komunikátorem je zde ambasador 

značky, Mr. InCider.  

 Mezi nejčastější obsah publikovaný na Facebooku patří brand buildingové 

příspěvky. Tedy takové příspěvky, které mají za cíl šířit příběh značky. Tyto příspěvky 

mají společné zlatavé barevné tónování a západ slunce v pozadí, který je motivem 

prostupujícím celou komunikaci značky.  

 Dalším velmi častým typem příspěvků jsou fotografie z promoakcí. Tedy 

fotografie usměvavých šťastných lidí, kteří popíjejí Strongbow. S tímto typem 

příspěvků souvisí i pozvánky Mr. InCidera, na vybrané promoakce (Pražská náplavka, 

Grébovka).  

 V podobném duchu je řešen i Instagram značky. I kvůli typologicky jiné sociální 

síti je poznat, že příspěvky na Instagramu jsou estetičtější, nepřináší však něco nového. 

Celkově se dá říci, že online komunikace značky Strongbow je sebevědomá, tematicky 

konzistentní, ale konvenční.  V online prostředí značka Strongbow využívá webové 

stránky a Facebook. Na webových stránkách, podobně jako u konkurentů, nalezneme 

produktové informace o výrobě a o příchutích. Dále zde ovšem také můžeme vidět již 

zmíněná videa. Tato videa mají shodné prostředí a postavy s televizí reklamou. 

                                                 
44 Zlaté koule 2014 putují do společnosti Pivovary Stropramen za kampan Carign Mystery Sampling od 

Motion Media. Digitální agentury [online]. [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: 

http://www.digitalniagentury.cz/novinky/zlate-koule-2014-putuji-do-spolecnosti-pivovary-staropramen-

za-kampan-carling-mystery-sampling-od-motion-media/ 
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Upozorňují však na některé atributy značky, které do se hlavního televizního spotu 

nevešly, jako konkrétní příchutě, či skutečnost, že Strongbow je nejprodávanější 

značkou cideru na světě.  

 

 4.1.5. Porovnání online komunikace 

Srovnáme-li online komunikaci zkoumaných značek, můžeme říci, že 

Kingswood postupoval nejsebevědoměji. Jako jediná ze zkoumaných značek nepořádal 

na svých profilech na sociálních sítích spotřebitelské soutěže, ale opravdu se soustředil 

na budování své značky. Značky Kingswood a Carling také do svých on-line aktivit 

zahrnuly spolupráci s influencery. Oběma značkám tyto tahy vyšly, zvětšily tím podíl 

získaných médií a dokázaly tímto způsobem oslovit desetitisíce potenciálních zákazníků 

přirozenou cestou. Strongbow je unikátní svojí komunikací v ich-formě. Za tím je 

pravděpodobně snaha o hlubší personifikaci značky a vytvoření silnějšího pouta se 

zákazníky. U značek Kingswood, Carling i Strongbow je patrný důraz na šíření příběhu 

značky. Naproti tomu u značky Somersby je její online komunikace poněkud 

rozkolísaná. Brand imageové příspěvky se střídají s nepříliš kvalitními fotografiemi z 

večírků. Podobně jako u dalších částí komunikačního mixu to vypadá, jakoby značce 

chyběla hlavní koncepce. To zabraňuje vybudování hlubšího pouta mezi značkou a 

zákazníky a šíření jejího příběhu. Jinými slovy nekonzistentnost příspěvků značky 

Somersby brání využití plného potenciálu digitálního marketingu.  

Zajímavá je podobnost webových stránek všech zkoumaných značek. Všechny webové 

stránky jsou shodné tím, že nabízí produktové informace a mají v sobě integrovanou 

mapu podniků. Další obsahu je na webových stránkách však pomálu. Carling sice na 

stránkách uvádí zajímavosti, Somersby tipy na koktejly a Strongbow reklamní videa, i 

tak je obsahu na webových stránkách poměrně málo a zdá se, jako kdyby se značky 

rozhodly tuto platformu nevyužívat. Webové stránky by přitom mohly posloužit jako 

platforma pro jednoduchou hru, která by dále mohla prohloubit pouto mezi 

spotřebitelem a značkou. Navíc by to byl další značkový obsah, který by mohl být 

vystaven očím zákazníka po dobu delší, než je v reklamě běžné.  

 

4.2. In-store a eventy 

Komunikace v místě prodeje je dnes důležitou součástí integrované 

marketingové komunikace. Jejím specifikem je skutečnost, že se jedná o typ reklamy, 
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která lidem nevadí ani je neobtěžuje45. Poselstvím moderního in-store marketingu je 

přenést emoci předanou v jiném kanále přímo do místa nákupu a usnadnit tak plynulost 

nákupního rozhodování46. Dále je komunikace v místě prodeje nejkratší možnou cestou 

od kreativity k nákupní konverzi.  

Vzhledem k podobnosti technik a principů do této sekce zařadím i komunikaci 

značek na eventech. Ta je důležitou součástí komunikace značek, které se chtějí stát 

love brandem. Ačkoliv žádná ze značek cideru není sponzorem významné akce, cidery 

jsou ku příkladu na letních festivalech přítomny skrze partnerské smlouvy mateřských 

pivovarských společností. Podle bývalého generálního ředitele Staropramenu Zbyňka 

Kováře je současné době jedním z hlavních důvodů propojování nápojových značek a 

akcí, možnost šíření příběhu značky 47 .  Díky přítomnosti na eventech se značky 

dostávají ke spotřebitelům v prostředí, které je spotřebitelům blízké. Spojení značky 

s aktivitou, kterou spotřebitelé rádi vykonávají, pomáhá jejímu vnímání a usnadňuje jí 

zaujmout pozici love brandu.  

 

4.2.1. Somersby 

Komunikace v místě prodeje byla od počátku základním prvkem komunikačního 

mixu značky Somersby. Komunikace v místě prodeje byla v podstatě jedinou 

marketingovou aktivitou užitou při uvedení produktu na trh48. 

Výraznější kampaň zaměřená na podporu v místě prodeje proběhla ve spolupráci 

s firmou DAGO v roce 201349. Jejím hlavním cílem bylo nalézt netradiční prvek, který 

by přiměl zákazníky k ochutnání a následnému nákupu, a zároveň představit 

zákazníkům hlavní atributy značky Sommersby: poctivost a přírodnost. Využity byly 

promostolky připomínající dubové sudy, proutěné košíky a sláma. Zároveň bylo v rámci 

promokampaně možné soutěžit o iPhone 5. Přibližně devět tisíc lidí bylo zlákáno 

                                                 
45 BOČEK, Martin, JESENSKÝ, Daniel a KROFIÁNOVÁ, Daniela. POP - In-store komunikace v praxi: 

trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. Praha: Grada, 2009. Manažer. Marketing. ISBN 978-80-

247-2840-7. 
46 DAUGHERTY, Barbara, LILJENWALL, Robert. Marketing at retail - understanding, influencing, and 

winning today`s shopper. Chicago: POPAI USA - The global association for marketing at detail, 2013. 

386 s. ISBN: 978-1467550604. S 189 
47 DOSTÁL, Jaroslav. Nouvelle Prague: Z lásky k hudebnímu průmyslu. Markething [online]. [cit.2016-

04-12]. Dostupné z: http://www.markething.cz/nouvelle-prague-z-lasky-k-hudebnimu-prumyslu 
48 Už i Budvar má ovocnou alternativu: dánský cider. Marketing and Media [online]. [cit. 2016-04-18]. 

Dostupné z:  http://mam.ihned.cz/c1-56018950-uz-i-budvar-ma-ovocnou-alternativu-dansky-cider 
49 PATERA, Jan. Na ochutnávkách Budvaru se vypilo dva a půl tisíce litrů cideru. Marketing Sales Media 

[online]. [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/na-ochutnavkach-

budvaru-se-vypilo-dva-a-pul-tisice-litru-cideru_282890.html 
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k ochutnávkám, v jejichž rámci se vypilo celkem dva půl tisíce litrů tohoto nápoje. 

Použit byl i multisenzorický marketing 

Zaměření Somersby na in-strore komunikaci dokládá i fakt, že v roce 2015 

Budějovický Budvar pro značku Somersby ve spolupráci s POPAI vypsal studentskou 

soutěž o nejlepší návrh podlinkové komunikační kampaně v místě prodeje, se 

zaměřením na POP média. Hlavními cíli této kampaně mají být podpora prodeje a 

vizibility v on-trade i off-trade prodejních kanálech a zvýšení povědomí o značce. 

Rozpočet kampaně byl stanoven na 2 000 000 Kč 50 . Z informací v zadání, že tato 

kampaň má sloužit ke zvýšení povědomí o značce, ale že rozpočet je omezen dvěma 

miliony, můžeme vyčíst, že Budějovický Budvar se značkou Somersby chce držet 

podobných omezených kampaní, a že se do větších plošných a finančně náročnějších 

kampaní pouštět nechce.  

Co se týče komunikace na eventech, cider Somersby je přítomen na festivalech, 

se kterými má partnerskou smlouvu Budějovický Budvar. Nejzásadnější jsou Mighty 

Sounds, Brutal Assalut či Basinfirefest a dále několik menších především v Jihočeském 

kraji (na příklad Otáčivé hlediště Český Krumlov). Hudebními festivaly, se kterými 

jako pivní partner spolupracuje Budějovický Budvar, ale nejsou vždy vhodnými místy 

pro značku Somersby. Tyto festivaly jsou cíleny na příznivce alternativních a tvrdých 

stylů hudby (punk, heavy metal, hardcore a podobně) a cílová skupina těchto festivalů 

se s cílovou skupinou pro značku Somersby často míjí. Ne že by příznivci metalu nepili 

cider, ale tyto festivaly nejsou příhodnou platformu pro šíření příběhu značky 

Somersby. Zároveň ovšem byl Somersby přítomen na festivalu elektronické hudby Let 

It Roll, který již je pro značku vhodnější.  

Somersby také přímo pod svojí značkou pořádá vlastní party. Ovšem na rozdíl 

například od Carlingu, který svoje promo akce soustředil především do Prahy a 

krajských měst, večírky pod záštitou Somersby probíhají ve velmi malých městech 

(Hořovice, Moravský Krumlov, Lanškroun, a jiné). Na těchto eventech bývá mimo jiné 

přítomen fotokoutek, kde se účastníci večírku mohou nechat vyfotit. Tyto fotografie 

jsou potom sdíleny na Facebooku značky Somersby.  

 

 

 

                                                 
50 Brief od společnosti Somersby 
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4.2.2. Kingswood 

Vzhledem k tomu, že distribuce cideru Kingswood začala přes on-trade kanál, 

podpoře prodeje byla věnována vysoká pozornost. Používány byly humanizované i 

nehumanizované formy podpory prodeje. Z nehumanizovaných forem podpory prodeje 

lze jmenovat klasické POS materiály, jako plakáty, stojánky a letáky na stoly, či logo na 

čepovacím zařízení. Speciálním propagačním nástrojem se staly dřevěné podtácky ve 

tvaru jablka, na kterých bylo vybídnutí k návštěvě facebookové stránky značky 

Kingswood. Humanizované formy podpory prodeje měly podobu venkovsky 

oblečených promotýmů, které navštěvovaly vybrané podniky v Praze a Brně. 

Promotýmy seznamovaly návštěvníky se ciderem Kingswood, rozdávaly propagační 

předměty a nabízely zapojení se do projektu Zasaď se o zeleň – CSR projektu spojeného 

s propagací Kingswoodu. Projekt Zasaď se o zeleň si kladl za cíl rekultivovat vybrané 

zelené plochy v Praze a Brně. Mezi rozdávanými propagačními předměty stojí za 

zmínku dřevěné sluneční brýle. Tyto brýle se staly velice populárními a dokonce se po 

nich poptávali lidé na sociálních sítích.  

 Součástí komunikačních aktivit byly eventy s ochutnávkami. Podoba roadshow 

byla v umístění zelené zahrádky do center měst (Brno, Praha).  V červenci 2013 byly na 

Náměstí Svobody v Brně a Náměstí Republiky v Praze postaveny „oázy zeleně a klidu“. 

Jednalo se o jednoduché ohraničené zelené plochy, kde se pořádaly ochutnávky. 

Zároveň byl přítomen šansoniér, který měl navozovat příjemnou atmosféru. Do těchto 

zahrádek zvaly hostesky v ulicích, které rozdávaly poukázky na Kingswood zdarma a 

jablka v obrandovaných papírových sáčcích. Tato aktivita měla i svoji CSR rovinu, 

měla upozornit na nedostatek zelených ploch ve městské zástavbě a v podstatě 

odstartovala projekt Zasaď se o zeleň. Zahrádka byla pět dní v Brně a čtyři dny v Praze.  

Na jaře 2014, kdy šel cider Kingswood do off-trade distribuce, proběhla 

mohutná in-stroreová kampaň. V té době bylo v České republice velice malé povědomí 

o ciderech a tak mezi hlavní cíle této kampaně bylo i vybudovat povědomí o produktu a 

odlišit ho od piva. Úkolem bylo jasně nakupujícím odkomunikovat, co to je cider 

Kingswood. Kampaň byla odstartována v síti Tesco, které mělo po první čtyři týdny 

výhradní maloobchodní distribuci. In-store kampaň se zaměřila především na lidi, kteří 

buď vůbec pivo nepijí, nebo ho pijí málo. Kvůli tomu byla využita druhotná umístění po 

jiných místech prodejny. Jedním z takových míst bylo umístění v sekci ovoce. Jedná se 

o místo, kde se vyskytuje velké množství zákazníků a navíc tam lze jasně demonstrovat 

původ tohoto nápoje. Dále byl Kingswood po dobu čtyřech týdnů propagován v každém 
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letáku Teska formou image okna. Speciální formou multismyslové propagace bylo 

využití shelf-stopperů s generátorem jablečné vůně51.  

Podobným způsobem byla na jaře roku 2015 uvedena varianta Kingswood dry, 

kdy opět první měsíc probíhala distribuce výhradně skrze sít Tesco, které na oplátku 

poskytlo nadstandardní umístění a billboardovou kampaň52.  

V letních měsících je značky Kingswood přítomna na mnoha letních festivalech. 

Nejvýznamnější akcí s přítomností Kingswoodu je festival Colours of Ostarva, kde měl 

Kingswood rozsáhlou chill-out zónu podobnou „Oázám zeleně“ z městských akcí. 

Podobné zóny měl Kingswood i na dalších menších akcích sponzorovaných pivními 

značkami z konceru Plzeňského Prazdroje.  

  

4.2.3. Carling British Cider 

 Podpora prodeje probíhala od počátku uvedení produktu. Společnost 

Everywhere pro cider Carling připravila aktivace v off-trade i v off-trade prostředí a 

také na eventech.   

 On-trade aktivace se řídila heslem Přivézt Británii k nám! A z mezinárodního 

setkání udělat nezapomenutelný zážitek53 . Během léta 2014 proběhla humanizovaná 

aktivace ve více než 200 podnicích v českých městech. Tyto promoce udržovaly 

jednotnou komunikační linkou společně s ATL prezentací produktu s akcentem na jeho 

britský původ. Snahou organizátorů bylo uvést televizní reklamu do reálného prostředí. 

Promotéři byli oblečení do kostýmů připomínající stráž Buckinghamského paláce a 

hostesky byly oblečené do šatů s Union Jackem. Zájemci o drink si museli svou odměnu 

zasloužit participací v různých hrách, ze kterých si mohli odnést i dárek, který sloužil 

jako upomínkový předmět. Britskost těchto eventů byla podtržena speciálním playlistem 

plným hitů z Velké Británie. Navíc, pro zdůraznění doporučené konzumace nápoje 

s ledem, byly přítomny CO2 kanóny, které zároveň ochlazovaly místnost.  

 V podobném duchu byla realizována i aktivace v off-trade prostředí. Jejími 

atributy byly jednotný vizuální styl s ATL komunikací, důraz na britský původ, a snaha 

                                                 
51 Uvedení Kingswoodu v off-trade. POPAI [online]. [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: 

http://www.popai.cz/files/publishing/detail-13_358_161.pdf 
52  Cider Kingswood představuje novinku Dry pomocí suchého humoru. Marketing Sales Media [online]. 

[cit. 2014-06-12]. Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/marketing/cider-kingswood-

predstavuje-novinku-dry-pomoci-sucheho-humoru_345456.html 
53 CARLING BRITISH CIDER ON TRADE AKTIVACE. Everywhere.cz [online]. [cit. 2014-04-14]. 

Dostupné z: http://www.everwhere.cz/klienti/carling-british-cider/carling-british-cider-on-trade-aktivace/ 
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představit produkt jako prémiový54. Nejsnadněji zaregistrovatelným prvkem in-storové 

komunikace byl stojan ve tvaru budky. Tyto stojany byly o několik centimetrů vyšší, 

než regály, a tudíž byly viditelné z jakéhokoliv místa v obchodě. U budky byl promotér 

opět v kostýmu strážce Buckinghamského paláce. V této kampani se velice podařil 

přesah do virální on-line formy. Nakupující se s promotéry začali fotit stejným stylem, 

jako se turisté se strážci fotí v Londýně. Tyto fotky následně byly sdíleny na sociálních 

sítích a produkt se tak přirozenou cestou dostal k dalším lidem. Tato kampaň a získala i 

cenu POPAI v In-strore komunikaci. 

 Off-trade aktivace menšího rozsahu proběhla i v předvánočním období roku 

2014 ve spolupráci s řetězcem Tesco. Aktivace byla spojená se soutěží o luxusní 

silvestrovský pobyt v Londýně. Motiv Londýna byl použit na propagační vizuály a opět 

se tím komunikoval původ produktu. Dalšími cenami byl poukaz na nákup britské módy 

od on-line prodejce Zoot a dárkový box Carlingu se značkovou sklenicí. V osmdesáti 

šesti prodejnách bylo možné zapojit se do soutěže, v deseti z nich (umístěných ve 

čtyřech krajských městech) byl přítomny i ochutnávky, které opět zajištovala dovjice 

strážce – „spice girl“. Soutěž trvala čtyřicet dní a tímto způsobem bylo přímo osloveno 

3200 lidí a dalších 10000 bylo osloveno nepřímo. Díky vlastní microstránce soutěže 

byla tato soutěž propojena i s on-line prostředím.  

 Prezentace na eventech proběhla v jednodušším duchu. Společnost Pivovary 

Staropramen si dlouhodobě buduje image sponzora hudebních akcí 55 . I díky této 

skutečnosti byl Carling v létě 2014 přítomen na řadě hudebních festivalů (Rock for 

People, Votvírák, Gravity festival). Dalšími eventy byly například Miss face, Dny 

Marianne, či BarShow. Oproti aktivacím v klubech a barech byla aktivace na eventech 

více o samotném samplingu. Hlavní myšlenkou bylo osvěžení od usměvavé dívky 

v horkém letním dni56. Za zmínku stojí uvést, že ze všech komunikačních aktivit značky 

Carling, měla tato aktivace asi nejmenší propojení s hlavním tématem produktu – 

Velkou Británií. Hostesky na sobě opět měly oblečení s britskou vlajkou, ovšem další 

britské atributy, či symboly známé z ATL komunikace využity nebyly.  

                                                 
54 CARLING BRITISH CIDER OFF TRADE AKTIVACE. Everywhere.cz [online]. [cit. 2014-04-14]. 

Dostupné z: http://www.everwhere.cz/klienti/carling-british-cider/carling-british-cider-off-trade-aktivace/ 
55 HOŘČINA, Jiří. Boření mýtů nebo hudba: Která komunikace velkých pivovarů je lepší?. Marketing 

and Media [online]. [cit. 2016-04-17]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/marketing/c1-64133040-boreni-

mytu-nebo-hudba-ktera-komunikace-velkych-pivovaru-je-lepsi 
56 CARLING BRITISH CIDER AKTIVACE NA EVENTECH. Everywhere.cz [online]. [cit. 2014-04-14]. 

Dostupné z: http://www.everwhere.cz/klienti/carling-british-cider/carling-british-cider-aktivace-na-

eventech/ 
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 V dubnu 2015 proběhlo eventové cross promotion s on-line prodejcem módy 

Zoot s názvem Týden britské módy. Jednalo se o týdenní akci, v jejímž rámci mohli 

zájemci přijít na módní přehlídku, zhlédnout barmanskou show či zažít stylistický 

večer. Událost proběhla ve výdejně Zootu v budově Hlavního nádraží v Praze. Podle 

manažera značky Carling byl jedním z cílů této akce připodobnit značku Carling 

k britské módě, která je všeobecně známým a uznávaným pojmem.  

  

 4.3.4. Strongbow 

 Pro značku Strongbow byla ve spolupráci s agenturou PPM Factum připravena 

ochutnávková roadshow. Celkem patnáct promotýmů rozmístěných po celé České 

republice objíždělo zajímavé lokality, kde se lidé sdružují57. Rozpoznávacím znakem 

promotýmu byl velký model plechovky Strongbow vysoký přibližně dva metry, který 

sloužil jako lednice. Promotýmy z něj vyndávaly plechovky o objemu 15 cl speciálně 

navržené pro tento účel58. Podle vyjádření brand manažera Strongbow byl sampling 

jednou z klíčových položek komunikačního mixu: „Díky zkušenostem z jiných zemí, 

výsledkům testů a řadě prestižních ocenění víme, že Strongbow chutná. Sampling je tím 

pádem nejpřirozenějším a současně nejsilnějším nástrojem v budování pozitivní 

zkušenosti se značkou“59. V plánech této akce bylo ochtunávkovou roadshow oslovit až 

půl milionu lidí. Kampaň probíhala v letním měsících od června až do počátku září. 

Součástí kampaně byly i ochutnávky v obchodních centrech. Nebyly však použity 

klasické statické stojany, nýbrž mobilní pormotýmy, které měly za úkol projít celým 

prostorem, rozdat plechovky a jít dál.  

 Značka Strongbow byla přítomna i na letních festivalech, které jsou spojeny 

s pivními značkami společnosti Heineken. Konkrétními akcemi byly například 

Shakespearovské letní slavnosti či festival Highjump. 

  

 

 

                                                 
57 Cider Strongbow objíždí republiku na elektrokole. Marketing Sales Media [online]. [cit. 2014-04-16]. 

Dostupné z: http://marketingsales.tyden.cz/rubriky/obchod/cider-strongbow-objizdi-republiku-na-

elektrokole_351358.html 
58 Značku Strongbow podporuje kampaň s Mr. InCiderem. Mediaguru [online]. [cit. 2016-04-16]. 

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/znacku-strongbow-podporuje-kampan-s-mr-

inciderem/#.VzDwg4SLTIU 
59 STRAKOVÁ, Kateřina. Příchutě bereme jako konkurenční výhodu na trhu. Mediaguru [online]. [cit. 

2016-04-16]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/07/prichute-bereme-jako-konkurencni-vyhodu-

na-trhu/#.VzDw3YSLTIU 
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5. Dotazníkové šetření znalosti značek 

Pomocným ukazatelem pro porovnání úspěšnosti marketingových aktivit 

producentů cideru mi byl dotazník. Nejdůležitější dotazovanou skutečností byla znalost 

značek. Sekundárními zjišťovanými skutečnostmi byla preference nákupu značek, 

důvody vedoucí k výběru konkrétního produktu a příležitosti konzumace.  

 

5.1. Vymezení cílové skupiny vzorku respondentů 

 Dotazování probíhalo mezi příslušníky cílové skupiny producentů ciderů, tedy 

mezi lidmi od 18 do 30 let věku. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním tématem byla 

znalost značek, postačil k dotazování menší vzorek respondentů. Cílem bylo dotázat 

alespoň 50 příslušníků cílové skupiny. Dotázaných nakonec bylo 52.  

 Dotazník měl formu on-line formuláře a byl distribuován nenáhodným 

jednoduchým výběrem příslušníků cílové skupiny60.  

 

5.2. Konstrukce otázek 

 Otázka 1: Pijete cider? Jak často? 

 Údělem první otázky bylo zjistit, zda-li respondent konzumuje cider, případně 

jak častým je konzumentem. Cílem této otázky bylo zjistit zda-li se předmět dotazování 

respondenta přímo týká.  

 Otázka 2: Jaké znáte značky cideru na českém trhu? 

 Otevřená otázka testující spontánní znalost značek 

 Otázka 3: Které z uvedených značek znáte? 

Polouzavřená otázka s více možnostmi odpovědi testující podpořenou znalost. 

Krom čtyřech zkoumaných značek byly v možnostech značky Koppaberg, F.H. Prager a 

Rekoderling. Koppaberg, protože jde o další značku z portofila Plzeňského Prazdroje 

s intenzivní distribucí, F.H. Prager jakožto zástupce nezávislých domácích výrobců a 

Rekoderling jakožto zástupce nezávislého dovozu, který před nedávnem začal být taktéž 

distribuovaný v řetězci Tesco.  

Otázka 4: Která značky si kupujete? 

Polouzavřená otázka s více možnostmi odpovědi zjištující nákupní preference. 

Uvedeny stejné značky jako v otázce číslo 3.  

                                                 
60 KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada, 2004. Expert. ISBN 80-247-0513-

3. S. 244 
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Otázka 5: Jaký byl prvotní impulz k první koupi/ochutnávce cideru 

Uzavřená otázka zjištující jakým způsobem se spotřebitelé o cideru dozvěděli. 

Nebyla předmětem dalšího zkoumání.  

Otázka 6: Jaké důvody u vás rozhodují při koupi cideru? 

Uzavřená otázka zjištující důvody k nákupnímu rozhodování. Možnostmi byly 

chut, značka, množství příchutí, cena, země původu a způsob zpracování. Hypotézou u 

této otázky byly, že lidé mající cenu jako jeden z hlavních důvodů budou více tíhnout ke 

značce Strongbow. Dalšími hypotézami byly, že lidem preferující Carling, bude více 

záležet na zemi původu a lidé, kteří uvedou jako preferované značky nezávislé výrobce 

budou uvádět způsob výroby. 

Otázka 7: Při jaké příležitosti pijete cider? 

Polouzavřená otázka zjištující okolnosti konzumace cideru.  

Otázka 8: Konzumaci cideru si spojuji spíše s... 

Uzavřená otázka se dvěma možnými odpovědmi: „klidem, relaxací, uvolněností 

a konzumací o samotě či v úzkém kruhu přátel“ a „odvázaností a vzrušením nočního 

života“. Tato otázka měla za cíl zjistit, který ze zvolených positioningů značek je podle 

spotřebitelů pro cidery vhodnější.  

Otázka 9: Vyzkoušeli jste svařený cider? 

Uzavřená otázka zjišťující zda-li spotřebitelé vědí o možnosti svařeného cideru 

zda-li ji vyzkoušeli. Tato otázka nebyla předmětem dalšího zkoumání.  

Otázky 9 a 10: Demografie 

Otázky zjišťující z jak velkého sídla respondenti pocházeli a v jak velkém sídle 

žijí. Důležité bylo neptat se pouze respondentů žijících v Praze, ale nalézt respondenty 

z dalších měst a obcí. Tyto otázky měly určit, zda-li se to povedlo.  

 

5.3. Vyhodnocení 

Všichni z padesáti dvou respondentů uvedli, že alespoň občas cider pijí. Nikdo 

neuvedl, že by cider nepil vůbec, či ho vyzkoušel a znovu to neopakoval. 52 % lidí 

uvedlo, že cider pije „několikrát měsíčně“. Alespon jednou týdně cider konzumovalo 

přibližně 24 % respondentů. Stejný podíl cider konzumuje „velice zřídka“, tedy méně 

než „nekolikrát do měsíce“.  

Nejvyšší znalost (spontánní i podpořenou) má značka Kingswood. Z padesáti 

dvou dotazovaných si v testu spontánní znalosti na Kingswood vzpomnělo 46 
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respondentů, tedy 88%. Značku Carling v testu spontánní znalosti uvedlo 37 lidí, což 

odpovídá 71 %. Značku Strongbow uvedlo 29 lidí (56 %) a značku Somersby 17 lidí (33 

%). Celkem třináct lidí (25 %) si v testu spontánní znalosti vzpomnělo i na jinou 

značku, než čtyři zkoumané. Dva lidé v testu spontánní znalosti neuvedli žádnou značku 

(přestože se označili za občasné konzumenty cideru).  

Test podpořené znalosti dopadl podobně jako test znalosti spontánní. Značka 

Kingswood zde dokonce dosáhla na 100%. Značky Carling a Strongbow se dostaly přes 

90 % a nejhůře se ze zkoumaných značek umístila značka Somersby se 73 %. Značky 

Koppaberg, Prager a Rekoderling byly známé 40 % respondentům, respektive 25 % a 

17 %. Zajímavé je polepšení si značky Strongbow v testu podpořené znalosti oproti 

znalosti spontánní. Zatímco v testu spontánní znalosti se značka Strongbow umístila 

poměrně daleko za značkami Kingswood a Carling, v podpořené znalosti byl rozdíl již 

minimální. To znamená, že většina cílové skupiny značku Strongbow zná, ale 

nevybavují si ji natolik automaticky.  

V důvodech ke koupi konkrétního produktu dominovala chuť. Chuť ovšem není 

objektivně porovnatelná veličina. Navíc chuť byla odpovědí, která respondentovi mohla 

přijít nejjednodušší, a zaškrtl ji, aniž by se hlouběji zamyslel. Kromě chuti byla 

nejčastěji uváděným důvodem cena, kterou jako jeden z důvodů uvedlo 42% 

respondentů. Zde se potvrdila hypotéza o korelaci ceny jakožto důvodu ke koupi a 

Strongbow jako preferované značky. Z dvaceti dvou respondentů, kteří cenu uvedli jako 

jeden z důvodů rozhodování, jich 17 uvedlo značku Strongbow jako jednu ze značek, 

kterou si kupují. V dotazu „Jaké značky si kupujete?“ zaškrtlo možnost Strongbow 46% 

respondentů. Z lidí, kteří uvedli cenu, jako jeden z důvodů byl tento podíl již 77%.  

Další hypotézy se nepotvrdily. Celkem 23 lidí uvedlo Carlingu jako značku, 

kterou si kupují, ale pouze jeden respondent uvedl zemi původu jako jeden z důvodů. 

Využití principu země původu tedy funguje spíše podvědomým způsobem. Hypotéza o 

korelaci mezi lidmi, kteří si kupují cidery od nezávislých producentů a důrazem na 

způsob výroby se nepotvrdila z důvodu malého vzorku. Pouze osm lidí uvedlo, že si 

kupují výrobky těchto malých výrobců.  

Zajímavé je zjištění při jakých příležitostech lidé cider pijí a s čím si jeho 

konzumaci spojují. Pouze necelých 14 % respondentů cider pije při večírku 

odehrávajícím se v klubu. Respondenti uvedli, že cider pijí spíše při posezení 

v hospodě, či při shledání se s partou přátel (kolem 70 %). Nezanedbatelnou příležitostí 

je odpoledne po návratu z práce, či školy. Devadesát procent lidí si konzumaci cideru 
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spojuje spíše s poklidnou konzumací, než se vzrušením z nočního života. To znamená, 

že positioning zvolený značkou Kingswood spotřebitelé mohou vnímat přirozeněji, než-

li positioning značky Carling.  

 

6. Porovnání marketingových aktivit 

Při porovnávání komunikace zkoumaných značek je patrná menší míra 

komunikačních aktivit značky Somersby. Značka Somersby nepoužívá televizní 

reklamu a s prezentací online začala až při nástupu konkurence. V komunikaci této 

značky je patrný i jistý nesoulad mezi jednotlivými sděleními. Zatímco ostatní značky 

mají svoji pozici jasně definovanou, u Somersby se zdá, jakoby se manažeři značky 

nedokázali rozhodnout, jaká by značka měla být. Následkem toho je pro značku obtížné 

si se zákazníky vybudovat vztah. To má za následek nízkou znalost mezi znalost mezi 

cílovou skupinou. Při testování spontánní znalosti si na značku Somersby vzpomnělo 

pouze 30% respondentů. I v podpořené znalosti byla značka s necelými 77 % citelně za 

svými nejbližšími konkurenty.  

Kingswood ve své komunikaci sází na odlišné hodnoty, než konkurenční značky. 

Ačkoliv se některé z jejích aktivit vymykají obecné představě komunikace k mladé 

cílové skupině, Kingswood svojí komunikací sklízí úspěch. V dotazníku měl nejvyšší 

spontánní znalost, zaujal pozici Top of mind a měl stoprocentní podpořenou znalost.  

Navíc v průzkumu přes 90 % respondentů uvedlo, že si konzumaci cideru spojuje spíše 

s tématy uvolněnosti a poklidné konzumace. V tomto případě sice nelze určit, zda-li je 

mezi těmito dvěma skutečnostmi příčinná spojitost, ukazuje to však na dobře zvolenou 

strategii. 

Kingswood se také dobře brání sezónnosti svého produktu. Svařená varianta 

Kingswood HOT umožnuje konzumaci a s ní spojený prodej a komunikaci i zimě, čímž 

brání tomu, aby produkt na část roku upadl v zapomnění.  

 Carling British Cider ve své komunikaci vsadil na atraktivitu země svého 

původu a na komunikaci založené na vzrušení z nočního života. Ze zkoumaných značek 

má Carling nejlépe integrovanou komunikaci. Napříč všemi používanými 

komunikačními kanály má Carling kontinuální komunikaci kladoucí důraz na Velkou 

Británii. Emoce zachycená při sledování televizní reklamy se snadno přenáší do míst 

prodeje, což usnadňuje plynulost spotřebitelovy cesty za nákupem. Trochu zarážející je 

ovšem používání rozdílných brand ambasadorů v televizní reklamě a na sociálních 
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sítích. Pokud by ambasadoři v televizi a na internetu byli stejní, byli by snáze 

zapamatovatelní a jednodušeji by se vytvářela emoční pojení.  

 Strongbow vstoupil na trh jako poslední ze zkoumaných značek. V době uvedení 

značky Strongbow byl český trh s cidery již částečně vybudován. Značka Strongbow 

hned při uvedení značky na trh přestavila tři příchutě. Díky tomu, že cider již nebyl na 

trhu úplnou novinkou, nemusela značka Strongbow svým potenciálním spotřebitelům 

nic vysvětlovat. Naopak přišla se sebevědomou marketingovou prezentací, ve které 

zdůrazňovala emoční prvky noblesy a gentlemanství.  Navíc značka Strongbow nasadila 

agresivní cenovou politiku a díky tomu se Strongbow stala nejvíce prodávanou značkou 

v obchodech.  

 Cena a množství příchutí jsou konkurenčními výhodami značky Strongbow. 

V průzkumu se cena různé příchutě ukázaly jako důležité faktory při rozhodování o 

koupi. Obzvláště korelace mezi cenou jako důvodem k výběru a Strongbow jako jednou 

z preferovaných značek je jasně patrná. U lidí, kteří uvedli cenu jako jeden 

z rozhodujících faktorů při rozhodování, byla nejčastěji kupovanou značkou právě 

značka Strongbow.  

 Značka Strongbow se, podobně jako Kingswood, brání sezónnosti svého 

produktu zimní svařenou verzí. Ale na rozdíl od Kingswoodu svařená verze Strongbow 

není běžně v on-trade distribuci ani se neprodává jako připravený set. Značka 

Strongbow na tuto možnost pouze upozorňuje  

 Při celkovém porovnání čtyř nejdůležitějších značek na českém trhu nejvíce 

propadla značka Somersby. Její nekomunikace a nevyjasněný positioning mají za 

následek nižší znalost značky a mohou způsobovat velkou míru neloajality. Naopak 

další tři značky si v tomto ohledu vedou velice dobře. Zejména značka Kingswood, 

která má svůj positioning velice odlišný a značka Carling, která je výborným příkladem 

integrované marketingové komunikace. Značka Strongbow připomíná důležitost 

výhodné ceny a je největším otazníkem co se budoucího vývoje týče.   

 Podíváme-li se obecně tak tu na našem trhu existoval produkt, o kterém většina 

lidí nic nevěděla. Byl určen pouze znalcům a jeho výrobou či dovozem se zabývalo 

omezené množství drobných podnikatelů. Poté se do tohoto segmentu vložil jeden velký 

průmyslový hráč s lepší možností distribuce, kterou využil. Svůj produkt ovšem nijak 

výrazně nepropagoval a do reklamy neinvestoval. Díky dobré distribuci dokázal 

vybojovat dobrý tržní podíl. Ovšem na stále malém trhu. Budeme-li brát v potaz hlavně 

off-trade distribuci, další dva hráči vstoupili až za dva roky.  
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 Tito dva velcí hráči investovali do reklamy, a při propagaci svých produktů 

edukovali i většinovou společnost a naučily ji, si nový typ produktu osvojit. Tím 

podporovali celý segment, takže z této komunikace mohli těžit i původní drobní 

výrobci. V době, kdy velká část cílové skupiny tento produkt již přijala za svůj, objevila 

se na trhu nová značka s výrazně výhodnější cenou a patřičně podpořená 

marketingovými aktivitami. Tato nová značka brzy si vydobyla dominantní postavení. 

Ačkoliv nevíme, zda-li si Strongbow současné ceny zachová, rámcově nám to ukazuje 

vývoj trhu i zobecnění pro možné jiné budoucí případy.  

Velká firma se může zaměřit na nějaký produkt, o který je zatím pouze okrajový 

zájem a začít ho prodávat. Bude ho stále prodávat limitovanému počtu zákazníků a 

může jí to stačit. Jakmile do toho však vstoupí konkurenční firma, která investuje do 

představení produktu širším řadám publika, produkt první velké firmy se odsune na 

okraj zájmu. Pokud ovšem přijde ještě další velký hráč, který si může dovolit nabídnout 

lepší cenu srovnatelného produktu, dominantní postavení připadne jemu. 

Produktů, které jsou v současnosti určeny pouze pro malou část populace, ovšem 

s potenciálem k růstu je několik. Může se jednat o prvky exotické kuchyně. S nárůstem 

počtu lidí, kteří cestují do zahraničí, se spotřebitelská základna znalá podobných 

produktů zvětšuje. Příkladem cizokrajného produktu, který ovšem na českém trhu již 

našel stabilní místo, může být například sójová omáčka. Případ s cidery nám ukazuje, 

jak může být uvedení takovýchto produktů uchopeno velkými společnostmi a jak z toho 

mohou benefitovat původní malí prodejci. Jako se tomu stalo v případě cideru, kdy po 

vstupu průmyslových značek začal i nezávislým výrobcům stoupat prodej meziročně o 

stovky procent. 61 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnoval porovnání marketingových aktivit 

producentů cideru na českém trhu. Zkoumal jsem konkrétně čtyři dominantní značky a 

zabýval se shodami a rozdílnými prvky v jejich komunikaci. 

 Největší shoda mezi těmito čtyřmi značkami se nachází v oblasti webové 

prezentace. Také všechny čtyři značky kladou důraz na servírování svých nápojů na 

                                                 
61 PETR, Miroslav. Cidery letos drtí trh, prodej pivních limonád naopak klesá. Lidovky.cz [online]. [cit. 

2016-05-02]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/cidery-letos-drti-trh-prodej-pivnich-limonad-naopak-

klesa-pmz-/firmy-trhy.aspx?c=A140809_114140_firmy-trhy_mct 
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ledu. Toto jsou však jediné atributy komunikace shodné pro všechny čtyři porovnávané 

značky.  

Ostatním značkám se ve svém celkovém přístupu k marketingu nejvíce vymyká 

značka Somersby, která jakoby marketingové komunikaci nevěnovala velkou pozornost. 

Z analýzy jejích aktivit se zdá, že vstoupila na trh v domnění, že bude jediným velkým 

hráčem na malém trhu. Do příchodu konkurenčních značek se jí to dařilo, ale jakmile se 

objevily značky Kingswood a Carling, Somersby na jejich aktivity nedokázala reagovat 

a nyní za svými největšími konkurenty zaostává. U zbývajících třech značek lze jasně 

pozorovat odlišnosti v jejich charakteristikách. Dále se Kingswood odlišuje svojí 

produktovou řadou a Strongbow cenou. 

Všechny značky se také odlišují startegií vstupu na trh. Produkty značky 

Somersby se se prostě začaly prodávat bez doprovodné kampaně. Kingswood Carling 

byly mohutně marketingově podporovány a tyto dvě značky v zde v podtsatě tento tržní 

segment vybudovaly. Kingswood nejprve vstoupil pouze do on-trade distribuce. 

Spotřebitelé často nový produkt nejprve vyzkouší, a až potom si ho začnou kupovat pro 

domácí spotřebu.62  Toto Kingswood svým krokem spotřebitelům umožnil a v době 

zavedení on-trade distribuce už mnozí šli „na jistotu“. Nakonec Strongbow vstoupil na 

trh jao poslední v době segment byl již částečnš vybudovaný a benefitoval z toho, že již 

nemusel nový produkt představovat. Zároveň dokázal kooptovat úspěšné kroky svých 

konkurentů do svých marketingových aktivit.  

Tato práce popisuje různé přístupy velkých firem k novým typům produktu. 

První (Somrersby) by se dal nazvat „nechat to být“. Kdy se firma spokojí se 

současnou velikostí trhu a snaží být úspěšná více méně pouze mezi lidmi, kteří nový 

produkt už znají. Druhý přístup (Kingswood, Carling) je investování do budování 

segmentu. Kdy firmy neváhají investovat peníze do edukace spotřebitelů a snaží se 

potenciální zákazníky naučit nový typ produktu přijímat za svůj. Třetí přístup 

(Strongbow) ukazuje možnost „uzmutí“ již vybudovaného tržního segmentu pomocí 

výhodné ceny kombinované s intenzivní marketingovou kampaní.  

  

                                                 
62 ROWLES, Kristin. Processed Apple Product Marketing Analysis: Hard Cider and Apple Wine. Ithaca: 

Cornell University, Department of Applied Economics and Management, 2000. S 16. 
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Summary 

In my bachelor thesis I compared and analyzed marketing activities of Czech 

hard cider producers. Hard cider is a new segment on Czech market. In 2011 it was an 

inferior niche product category, but now it is the fastest growing segment in FMCG. I 

compared four main brands on Czech market (Somersby, Kingswood, Carling British 

Cider and Strongbow) and found the distinctions between them.  

In the first part of my bachelor thesis I introduced cider as a product and 

described its development on Czech market. Important part of the introduction was also 

legislative regulations toward advertising alcohol. In the next part I introduced and 

analyzed four main hard cider brands on Czech market. This part was followed by 

description and comparison of their concrete marketing activities with focus on their on-

line and in-store communication.  

 The comparison showed differences between their positioning, especially Czech 

brand Kingswood is very interesting example of a local product, which tries to appeal as 

a foreign brand.  Danish brand Somersby does not have its positioning clear on Czech 

market and seems like a brand without a conception. Carling British Cider is party 

orientated brand which focus it’s communication on the country of its origin. And 

finally Strongbow tries to appeal as high society gentleman band, which contrasts with 

its price.  

It also showed the differences between the launch strategies. Whereas Somersby 

probably wanted be the biggest player on a small market, but soon, the market started to 

grow and Somersby did not catch up this growth. Kingswood and Carling are the brands 

that built this segment, educated customers and invested to introduce hard cider to 

masses. When Strongbow entered the market, the segment was already established. 

Strongbow did not have to introduce cider as a new product, instead of that it set very 

competitive price and was able to dominate the market.   

 This paper describes various approaches that large companies can take toward a 

new product category. The approach of Somersby can be described as “launch and let it 

be”. When the company is satisfied with the current size of the market and tries to be 

successful more or less only among the people who are with the new product already 

familiar. The second approach (Kingswood and Carling) is investing in building the 

segment. Those companies invested in advertising new product and educating the 

potential customers about its characteristics and benefits. The third approach 
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(Strongbow) shows the "taking over" an already established segment of the market with 

competitive pricing, combined with an intensive marketing campaign. 
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