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Abstrakt
Bakalářská práce Aktivace sponzoringu kulturních událostí pojednává o tom,
jak mohou firmy kreativně informovat veřejnost o sponzorství nějaké kulturní
události. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy sponzoring, sponzoring událostí
a sponzoring kultury v kontextech marketingové komunikace, event marketingu a art
marketingu. Práce se následně věnuje především aktivaci sponzoringu a jejímu
významu pro efektivní sponzoring. Jsou představeny klíčové složky pro úspěšnou
aktivaci sponzoringu, a to sponzorská aktiva, zdroje, cílové skupiny, kanály a cíle.
Na závěr teoretické části práce nabídne seznam aktuálních marketingových
a mediálních trendů, které by firmy mohly k aktivaci sponzoringu použít, jako
například názorové vůdce, virální marketing, guerillovou komunikaci a nejrůznější
nová média. Praktická část sestává z případové studie české firmy Bageterie
Boulevard a jejího sponzoringu dokumentárního festivalu Jeden Svět v letech
2012-2014,

tato

a komunikační

studie
kanály

analyzuje
z hlediska

především

použité

formy

artikulace

sponzoringu

a

komunikace
aktivačního

a neaktivačního „umocňování“ sponzoringu. Závěrem práce přináší zhodnocení této
aktivace a doporučení jak pro Bageterii Boulevard, tak pro ostatní firmy, které by
chtěly svůj sponzoring kulturních událostí aktivovat.

Abstract
The bachelor's thesis The cultural events' sponsorship activation covers the
possibilities that a sponsor has to communicate its sponsorship to the public. In the
theoretical part, the concepts of sponsorship, event sponsorship and arts sponsorship
are explained in the contexts of marketing communication, event marketing and art
marketing. The thesis subsequently devotes itself primarily with sponsorship
activation and its importance for an effective sponsorship. The key ingredients for
successful sponsorship activation are presented, that is to say, sponsorship assets,

resources, target groups, channels and objectives. At the end of the theoretical part,
the thesis suggests a list of current marketing and media trends that could be used by
firms to activate their sponsorship, such as opinion leaders, viral marketing, guerrilla
communication and diverse new media. The practical part consists of a case study of
a Czech company Bageterie Boulevard and its sponsorship of the documentary
festival One World in the years 2012-2014. This study analyses mainly the forms of
communication and communication channels from the point of view of sponsorship
articulation and activational and non-activational leveraging. In conclusion, the thesis
offers evaluation of the stated activation and recommendations both for Bageterie
Boulevard and for other firms that would like to activate their cultural events'
sponsorship.
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Úvod
Historie sponzoringu kultury sahá až do 1. století př. n. l., kdy bohatý římský
občan Gaius Cilnius Maecenas poskytl skupině básníků hmotné zabezpečení, aby měli
čas na tvorbu, čímž dal vzniknout mecenášství (Johnová a Černá, 2007). Sponzoring
umění v dnešní době je ale třeba brát především jako marketingový nástroj, který má
sloužit k dosažení firemních cílů, a proto by se k němu mělo přistupovat s daleko větší
precizností, než tomu bylo dříve. Může být totiž velice efektivní, což je také jeden
z důvodů, proč v poslední době zaujímá čím dál větší prostor v marketingové strategii
firmy (Cornwell, 2014).
Jedním z předpokladů úspěšného sponzoringu je dodatečné komunikování
vztahu sponzora s danou entitou, což nazýváme aktivací sponzoringu. Přestože je tato
praxe v oblasti sportu již relativně často využívána (viz například komerční přestávky
během Mistrovství světa v ledním hokeji), v oblasti kultury se firmy stále obvykle
spokojí pouze s jednoduchými sponzorskými vzkazy v podobě log, bannerů či letáků
(Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003). Záměrem této práce je tudíž poskytnout ucelený
přehled toho, jak mohou firmy svůj sponzoring kultury komunikovat, v ideálním
případě by tedy mohla posloužit jako jakýsi manuál pro tyto firmy.
Práce se dělí na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část práce si bere
za úkol objasnit problematiku aktivace sponzoringu kulturních událostí z teoretického
hlediska, postupně se tedy bude věnovat pojmům sponzoring, sponzoring událostí
a sponzoring kultury, a to v kontextech marketingové komunikace, event marketingu
a art marketingu v tomto pořadí. Specifičtější pojem aktivace sponzoringu bude
vysvětlen a detailně popsán až následně, budou uvedeny rozmanité akademické názory
na definici, význam, funkci, klíčové složky aktivace i potřebné investice. Na závěr
teoretické části autorka představí aktuální marketingové a mediální trendy, které by dle
jejího názoru mohly být použity pro aktivaci sponzoringu kulturních událostí. Jako
praktickou část této práce autorka zpracovala případovou studii firmy Bageterie
Boulevard a její aktivace sponzoringu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět
v letech 2012-2014. V rámci této případové studie bude daná aktivace analyzována za
pomoci teoretických rámců představených v teoretické části práce, konkrétně se bude
konfrontovat s „Klíčovými složkami pro úspěšnou aktivaci sponzoringu“ podle Collett
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a Fentona (2011) a teoriemi o artikulaci a aktivačním versus neaktivačním
„umocňování“ převážně podle autorů Cornwell, Weeks a Roy (2005) a Weeks,
Cornwell a Drennan (2008).
Výběr tématu práce ovlivnila převážně autorčina praxe v eventové agentuře, kde
se podílela se na zajištění několika sponzorských aktivací. Ve většině případů se ale
jednalo o aktivace sponzoringu sportovních událostí, což odpovídá i momentální situaci
ve světě, tedy že sponzoring kulturních událostí se aktivuje jen zřídka. Ambice této
práce je přispět ke změně této situace. Autorka také spoluorganizovala fakultní ples
Galavečer FSV, jedním z jejích úkolů byla právě koordinace sponzoringu této kulturní
události. Lze konstatovat, že naprostá většina firem své sponzorství neaktivovala jinde
než v místě konání akce, a to obvykle ve formě letáků nebo roll-upů. Autorka doufá, že
kdyby firmy měly větší povědomí o důležitosti aktivace sponzoringu, snažily by se své
sponzorství více komunikovat.
Vzhledem k tomu, že aktivace sportovního sponzoringu již byla popsána
například v diplomové práci Žáčkové (2012), rozhodla se autorka zaměřit na aktivaci
kulturního sponzoringu. Z důvodu rozsahu práce ale musely být vybrány pouze kulturní
události, a ne kultura ve svém širokém pojetí, přestože například sponzoring filmů či
galerií by jistě také zasloužil obdobnou pozornost. Pro události se autorka rozhodla
z důvodu svých zkušeností v oboru a také kvůli tomu, že se podle ní jedná o nejčastější
a nejviditelnější druh kulturního sponzoringu. Bohužel také vzhledem ke svému rozsahu
se bude práce zabývat jen aktivací sponzoringu mířenou na cílovou skupinu
spotřebitelů, opomene tedy cílení na zaměstnance, média, jiné firmy či různé instituce.
Firmy totiž svou komunikaci míří na spotřebitele nejčastěji, a proto jim budou poznatky
z této práce přínosnější, než by tomu bylo v případě jiných cílových skupin. I pro
případného čtenáře práce bude zaměření na spotřebitele přístupnější, protože bude
pravděpodobně také spotřebitelem nějaké sponzorské značky či návštěvníkem nějaké
sponzorované akce.
Případová studie firmy Bageterie Boulevard a její aktivace sponzoringu festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět v letech 2012-2014 byla vybrána proto, že dle názoru
autorky na první pohled převyšovala všechny ostatní aktivace sponzoringů kulturních
událostí v České republice svou kreativitou. Autorka k její analýze přistoupila i přesto,
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že už se uskutečnila před několika lety a není právě aktuální, a to z toho důvodu, že na
ní chtěla ukázat především zajímavé využití netradičních způsobů komunikace. Autorka
věří, že tento originální přístup bude pro práci větším přínosem než jiné konvenčnější
aktivace sponzoringů kulturních událostí, byť by byly aktuálnější.
Přínosem této práce je obsáhlé zpracování konceptu aktivace sponzoringu, které
v České republice v takovém měřítku nemá obdoby. Uvedené kanály pro aktivaci spolu
s aktuálními marketingovými trendy poskytují rozsáhlý přehled možností, jež se firmě
při komunikaci sponzoringu nabízí, což v takové komplexitě také ještě nebylo
zpracováno. Práce je unikátní v tom, že veškeré použité příklady z praxe ukazují
aktivace kulturních, a nikoliv sportovních aktivací, a to navíc pouze v českém prostředí,
což dělá práci mnohem snáze uchopitelnou. Záměrem bylo ukázat, že i v naší zemi lze
sponzoring kulturních událostí aktivovat, a zároveň upozornit na nevyužitý potenciál
v této oblasti a nasměrovat firmy k uvažování o této možnosti.
Co se týče metodologie práce, v teoretické části byla jako metoda zvolena
rešerše literatury zabývající se výše zmíněnými tématy, v úvahu se braly převážně
odborné knihy a články, které jsou doplněné o internetové zdroje. V kapitole 7 mimo to
autorka čerpala z vlastních zkušeností nabytých jak při studiu, tak při práci v oboru.
Výsledný text je tedy kompilace všech těchto zdrojů. Pro zpracování praktické části
práce byly zvoleny dvě metody, a to analýza komunikačních aktivit Bageterie
Boulevard týkajících se daného sponzoringu, založená na výzkumu „od stolu“,
a kvalitativní strukturovaný rozhovor s Danielou Hadviždžákovou, Junior Digital
Managerem firmy Bageterie Boulevard.
Od teze se práce odchýlila pořadím kapitol, kdy v tezi bylo plánováno umístit
kapitolu o aktivaci sponzoringu před kapitolu o fungování v myslích spotřebitelů, avšak
při psaní práce autorka dospěla k závěru, že pro zachování logiky textu bude vhodnější
jejich pořadí prohodit. Kapitola „Případová studie“ byla pro větší přehlednost rozdělena
do více kapitol. Je také důležité zmínit, že se po odevzdání teze změnil vedoucí práce,
a to z Mgr. Davida Klimeše, Ph.D., na doc. PhDr. PaedDr. Karola Orbana, Ph.D.
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Teoretická část
1. Sponzoring kulturních událostí v kontextu
marketingové komunikace
1.1 Úvod do problematiky
Vzhledem k tomu, že v současné době je čím dál větším trendem odstupování od
masového

marketingu

a

komunikace

směrem

k cílenějším,

propracovanějším

a adresnějším formám (Přikrylová a Jahodová, 2010), nabývá sponzoring na značné
důležitosti v rámci marketingové strategie firmy. V současné době můžeme pozorovat
stále častější snahy firem o větší orientaci na zákazníka, individuální přístup k jeho
potřebám a vyvolání pozitivních emocí (Cornwell, 2008)1. Rostoucí význam
sponzoringu potvrzují i odhady americké organizace IEG, která předpokládá, že v roce
2017 bude po celém světě do sponzoringu investováno 62,8 miliard dolarů (tedy zhruba
1,6 bilionu korun českých), čímž by došlo k 4,5% nárůstu oproti roku 2016. V Evropě
by se mělo jednat o částku 16,7 miliard dolarů (425 miliard korun). Investice do
sponzoringu by měly narůstat přibližně stejným tempem jako investice do reklamy
a zároveň rychleji než investice do jiných forem marketingu, tedy např. do PR, přímého
marketingu atd. (IEG, 2017).
Obrázek č. 1: Investice do sponzoringu ve světě v letech 2013-2016 spolu
s předpovědí pro rok 2017 (uvedeno v miliardách dolarů).

Zdroj: IEG, 2017.

1

Cornwell tuto novou éru marketingu nazývá jako „nepřímý marketing“ (Cornwell, 2008, s. 41).
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1.1.1 Definice sponzoringu
Sponzoring může být definován jako „poskytnutí prostředků (např. peněz, lidí,
vybavení) organizací přímo nějaké události nebo aktivitě výměnou za přímou asociaci
s danou událostí nebo aktivitou. Sponzor může využít této přímé asociace k dosažení
svých korporátních, marketingových nebo mediálních cílů“2 (Sandler a Shani, 1989,
s. 10). Jedná se o tematický nástroj komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému
uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační
cíle (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003). Z těchto důvodů se sponzoring nemůže
zaměňovat s firemním dárcovstvím, kdy firma financuje projekty např. v oblasti
ekologie, charity, zdravotnictví či vzdělávání, ale nepožaduje za to žádnou protihodnotu
(Karlíček a kol., 2016). Sponzoring je tedy vždy součástí komunikační strategie firmy,
která očekává marketingový přínos, zatímco dárcovství je výrazem společenské
odpovědnosti firmy zejména v neziskové oblasti (Přikrylová a Jahodová, 2010).

1.1.2 Srovnání sponzoringu s reklamou
Přestože byl sponzoring dříve vnímán jen jako doplňková aktivita reklamy, jeho
význam neustále roste. Důvodem je především to, že náklady na tradiční reklamní
aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a spotřebitel se jim navíc snaží
i záměrně vyhnout. Naproti tomu u sponzoringu je poselství o firmě/produktu zakotveno
přímo ve vybrané události, takže pokud má spotřebitel o událost zájem (sleduje ji nebo
se jí účastní), zcela samovolně tím přijímá ono poselství (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Výzkum Meenaghana (2001) také potvrdil, že zákazníci vnímají sponzorství jako více
humánní a „láskyplné“ než reklamu a přiřazují mu větší schopnost vytvořit dlouhodobé
výhody, co se image značky týče. Oproti reklamě ale sponzoring není tak zacílen na
jednotlivý produkt, je pod menší kontrolou sponzora a jeho účinnost je obtížně
měřitelná, jelikož efekt sponzoringu nelze dobře oddělit od ostatních faktorů, které
výsledek komunikačního snažení firmy ovlivňují (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Rostoucí význam sponzoringu je z velké části způsoben i technologickou
revolucí, která – co se marketingové komunikace týče – přinesla rozsáhlé možnosti
oboustranné interakce mezi firmou a zákazníkem skrze využití různých komunikačních
kanálů, což umožnilo zaměření na více segmentů trhu zároveň (Collett a Fenton, 2011).
Sponzoring se jeví jako efektivnější nástroj pro zasažení cílového publika než reklama,
2

Přeloženo autorkou z anglického originálu.
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protože si firma může s ohledem na různorodost událostí určit, jestli chce zasáhnout
širokou veřejnost nebo určitou cílovou skupinu se specifickými geografickými
a psychologickými charakteristikami (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003).

1.1.3 Funkce sponzoringu
Mezi nejvýznamnější funkce sponzoringu patří posilování image značky
a zvyšování povědomí o značce. Spojením s vhodnou entitou může firma převzít
asociace s ní spojené v myslích cílové skupiny, čímž může být posílena i vnímaná
kvalita značky a její preference. Ke zvyšování povědomí o značce dochází především
proto, že daná entita dokáže zasáhnout velké masy spotřebitelů (Karlíček a kol., 2016).
Podle Cornwell a Maignan (1998) je to také tím, že je u účastníků sponzorovaných
aktivit stimulována epizodická (s událostí spojená) a sémantická paměť (výsledek
dlouhodobého vystavení). Sponzoring pozitivně přispívá i k vnímání osobnosti značky,
rozlišování značky od konkurence, obrazu kvality a loajalitě ke značce (Cornwell,
Weeks a Roy, 2005). Z výzkumu Čápové (2014) vyplývá, že pokud se firmy chtějí více
dostat do povědomí spotřebitelů, sponzorují spíše masové a medializované akce,
zatímco komornější a sofistikovanější události volí, když jim jde primárně o vylepšení
image.
Praktický příklad: Pojišťovna Allianz ve výzkumu Čápové (2014) uvedla, že si
sponzorství výstavy Tim Burton a jeho svět vybrala především proto, že hledala akci s
největším potenciálem vysoké návštěvnosti v daném roce. Záměrem bylo posílení
ukazatele „Top of Mind“, usilovala tedy o to, aby značka Allianz byla první, která se
lidem vybaví v kategorii pojišťovnictví.
Prostřednictvím sponzoringu lze také dosáhnout přímého kontaktu s publikem
a komunikovat s cílovými skupinami, které jsou ostatními komunikačními kanály těžko
dosažitelné (Přikrylová a Jahodová, 2010), získat kontakty na členy cílové skupiny při
neformálních akcích a upevňovat s nimi vztah (Johnová a Černá, 2007). Sponzoring už
tedy neznamená jen finanční podporu, nýbrž novou formu komunikace s širokou
veřejností (Boučková, 2003), může být zdrojem konkurenční výhody (Amis, Slack
a Berrett, 1999) a motivovat pracovníky v obou institucích (Johnová a Černá, 2007).
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1.1.4 Cena a návratnost sponzoringu
Cena za sponzoring se zpravidla odvíjí od hodnoty publicity a přínosů, které
může organizace sponzorovi nabídnout (Johnová, 2007). Jako nejčastěji nabízené
benefity Přikrylová a Jahodová (2010) uvádějí pozornost médií, venkovní reklamu,
umístění loga firmy na oblečení a v komunikačních materiálech, poskytnutí prostoru pro
prezentaci a prodej produktů, právo používat logo události na výrobcích sponzora, volné
vstupenky, přístup do databáze účastníků nebo internetový odkaz na webové stránky
sponzora.
Z hlediska firmy je sponzoring dlouhodobou investicí s pomalou, ale dobrou,
stabilní návratností (Johnová, 2008). Sponzorováním akce si totiž firmy budují dobrou
pověst, což zvyšuje jejich důvěryhodnost v očích spotřebitelů. Sponzorské aktivity
zároveň mohou nahradit nižší rozpočet na klasickou reklamu a zvýšit prestiž firmy
(Přikrylová a Jahodová, 2010). Obecně se dá říci, že se efekt sponzoringu zvyšuje,
pokud je dlouhodobý, protože firma tak má lepší příležitost etablovat svou značku jako
sponzora dané instituce a nacházet nové možnosti pro „aktivaci“ partnerství (Karlíček
a Král, 2011).
Praktický příklad: Jan Svoboda z pojišťovny Kooperativa v rozhovoru pro
Čápovou (2014) oceňoval na dlouhodobém partnerství s Mezinárodním hudebním
festivalem Český Krumlov zejména konzistentnost, festival totiž podporují už více jak
20 let. To podle něj svědčí o jisté stabilitě, rozhodnosti a důvěře, což jsou žádané
charakteristiky, které mohou vnímat i jejich zákazníci.

1.1.5 Nástrahy sponzoringu
Hlavní nástrahou sponzoringu je evidentně právě předmět sponzoringu, tedy
sponzorovaný subjekt. Ten je třeba důkladně zvážit, neboť případné spojení firmy
s entitou, která u lidí vyvolává nebo může vyvolat negativní emoce, by mohlo způsobit
přenesení těchto emocí i na sponzora. Vynakládání velkých peněz na sponzoring někdy
zapříčiní i nespokojenost zaměstnanců, zvlášť pokud nejsou dostatečně informováni
o vhodnosti a ekonomickém opodstatnění této strategie (Pelsmacker, Geuens a Bergh,
2003). Také je třeba prověřit, jaké další firmy danou entitu sponzorují, neboť přítomnost
kontroverzní značky by mohla vyvolat negativní postoj jak k samotné entitě, tak
k dalším sponzorům (Ruth a Simonin, 2003). Šindler (2003) shrnuje, že je důležité
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sponzoring cíleně a systematicky plánovat a vybírat vhodné aktivity, které dopomohou
k naplnění marketingových a komunikačních cílů firmy.
Dalším rizikem sponzoringu je, pokud spotřebitelé nerozeznají firmu jako
sponzora dané entity, nebo tak dokonce určí konkurenta, přestože ten tuto entitu vůbec
nepodpořil (Pham a Johar, 2001). Musíme také zmínit riziko, které představují sami
konkurenti, ti totiž mohou v reakci na ohlášení sponzoringu například vytvořit negativní
PR, uvést „lepší“ nový produkt nebo oznámit „větší“ sponzoring, parazitovat na
sponzoringu dané firmy (ambush) či začít cenovou válku. Je tedy velice důležité se na
tyto reakce předem připravit, aby na ně mohla firma včas a vhodně zareagovat. Firmy
také často od sponzoringu očekávají splnění příliš mnoha cílů, což mívá za následek
roztříštění pozornosti a následné rozdělování rozpočtu mezi všechny tyto cíle, takže
dochází k oslabení možnosti dosažení reálného prokazatelného úspěchu. Firmy by se
tedy měly zaměřit ideálně na dva až tři jasně definované cíle (Collett a Fenton, 2011).

1.1.6 Akademické pojetí sponzoringu
V akademických textech panuje relativně neshoda ohledně zařazení sponzoringu
v rámci marketingového odvětví. Zatímco někteří ho označují jako součást event
marketingu (Karlíček a Král, 2011, Šindler, 2003), jiní ho vnímají jako samostatnou
součást komunikačního mixu (Přikrylová a Jahodová, 2010, Pelsmacker, Geuens
a Bergh, 2003) a další ho zařazují mezi nástroj public relations (Kotler a Keller, 2012,
Boučková, 2003). Collett a Fenton (2011) dále říkají, že pro aktivaci sponzoringu se
využívají nástroje komunikačního mixu, dalo by se tedy říci, že vnímají sponzoring jako
předmět komunikace, a nikoliv jako její nástroj. I Cornwell (2014) uvádí, že pro
komunikaci sponzoringu se může využít reklama, PR, sociální sítě, ochutnávky, přímý
marketing, interní marketing, firemní pohostinnost, online a B2B3 komunikace, podpora
prodeje, speciální eventy či zaměstnanecké programy. V následujících kapitolách si tedy
rozebereme sponzoring jak v kontextu komunikačního mixu, tak v kontextech event
marketingu a art marketingu.

1.2 Sponzoring v kontextu komunikačního mixu
Marketingový komunikační mix se skládá z osobní a neosobní formy
komunikace, pomocí které se organizace snaží dosáhnout svých marketingových
3

Business To Business. Druh marketingu, kdy cílovou skupinou nejsou široké masy lidí, ale jiné firmy
(MediaGuru, 2017a).
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a firemních cílů (Přikrylová a Jahodová, 2010). Jak již bylo řečeno, autoři vymezují
nástroje komunikačního mixu různě. Nejprve se budeme zabývat rozdělením podle
Přikrylové a Jahodové (2010), které sponzoring vnímají jako samostatný nástroj
komunikačního mixu, řadí ho tedy na stejnou úroveň jako reklamu, podporu prodeje,
přímý marketing, public relations, osobní prodej a veletrhy a výstavy.
Podle autorek je sponzoring jako samostatná součást komunikačního mixu úzce
propojen s ostatními nástroji marketingové komunikace, zejména s event marketingem.
Sponzoring může být využit jak k dosahování marketingových cílů (např. budování
povědomí a image značky, propojení značky s určitým tržním segmentem, zvýšení
prodeje atd.), tak i komunikačních cílů firmy (např. zvýšené mediální pokrytí, protiváha
k negativní publicitě, odlišení od konkurence, budování vztahů se zaměstnanci,
obchodními partnery a cílovou skupinou atd.). Sponzorovaná událost navíc často
vyvolává zájem médií, což značce přináší pozitivní publicitu, která napomáhá budování
pozice značky v myslích spotřebitelů a odlišuje ji od konkurence – přispívá tedy
k positioningu značky4. Firma si buduje dobrou pověst nejen u účastníků akce, ale
i u zaměstnanců, kteří pak cítí větší sounáležitost (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Kotler a Keller (2012) rozdělují komunikaci na hromadnou a osobní, přičemž do
hromadné zahrnují reklamu, podporu prodeje, události a zážitky a public relations, do
osobní pak přímý marketing, interaktivní marketing, word-of-mouth marketing a osobní
prodej. Sponzoring zahrnují mezi public relations, které popisují jako komunikaci
mířenou interně na zaměstnance firmy nebo externě na zákazníky, firmy, vládu a média
za účelem propagovat nebo chránit image firmy. Podle nich se společnosti mohou
propagovat pomocí sponzoringu a medializace kulturních a sportovních událostí nebo
uznávaných kauz.
Boučková (2003) se také přiklání k tomu, že se jedná o jednu z forem PR, a to
proto, že přímé komerční cíle se u sponzoringu nepovažují za prioritu. Zároveň ale
připouští, že v současné době je sponzoring v rámci marketingové komunikace často
považován za samostatnou činnost. Také Johnová a Černá (2007) přisuzují sponzoringu

4

Positioning značky může být definován jako „obraz, který produkt nebo organizace zaujímá v myslích
spotřebitelů s ohledem na další produkty ve stejné kategorii. (Stanton, Miller, Layton a Rix, 1995, s. 92).
Přeloženo autorkou z anglického originálu.
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v oblasti kultury a umění tak velký význam, že ho povyšují na samostatný nástroj
komunikačního mixu.

1.3 Sponzoring událostí v kontextu event marketingu
Se sponzoringem velice úzce souvisí pojem event marketing (do češtiny
překládaný jako zážitkový marketing), který zahrnuje aktivity, skrze které firma
zprostředkovává cílové skupině emocionální zážitky s její značkou (Karlíček a Král,
2011). Východisko je takové, že pokud se firmy stanou součástí důležitého momentu
v životě zákazníků skrze událost nebo zážitek, může to rozšířit a prohloubit vztah firmy
s cílovým trhem (Kotler a Keller, 2012). Primární záměr tedy není něco prodat, ale
ukázat, jak značka dokáže obohatit život spotřebitele (Pine a Gilmore, 1999). Šindler
(2003) shrnuje podstatu event marketingu jako kombinaci výjimečné události, prožitku
vnímaného najednou více smysly a komunikovaného (marketingového) sdělení.
Záměrem zážitkového marketingu je vzbuzení pozitivních pocitů skrze aktivní
zapojení účastníků, zvýšení oblíbenosti značky, loajality stávajících zákazníků ke
značce a povědomí o značce, posilování pozitivních asociací, vyvolání pozitivního
word-of-mouth a druhotné publicity (Karlíček a Král, 2011). Mnoho firem vytváří své
vlastní události a zážitky, aby vzbudily zájem spotřebitelů a médií a dosáhly i jejich
zapojení (Kotler a Keller, 2012). Tyto marketingové eventy obvykle nabízejí sportovní,
umělecký, gastronomický či jiný zábavný a společenský program (Karlíček a Král,
2011). Pozitivní vnímání a efektivitu event marketingu potvrzuje několik výzkumů
(např. Exhibitor, 2006 a Business Wire, 2009).
Event působí i jako důležitá platforma, kde lze zábavnou formou předávat
informace o produktu, organizovat sampling, předvádět produkt, stimulovat prodej,
získávat kontakty na potenciální zákazníky atd. (Karlíček a Král, 2011). Klíčové je, aby
event cílovou skupinu zaujal a motivoval ji k aktivní účasti, neboť čím větší je aktivní
zapojení cílové skupiny, tím pozitivnější emoce event vyvolává (Martensen, Grønholdt,
Bendtsen a Jensen, 2007). Event musí zároveň odpovídat positioningu značky
a předávat požadované marketingové sdělení (Karlíček a Král, 2011).
Co se týče zařazení sponzoringu ve vztahu k event marketingu, podle Karlíčka
a Krále (2011) mají sponzoring a event marketing společné charakteristiky, ale liší se
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v tom, že zatímco při event marketingu firma daný zážitek přímo organizuje, při
sponzoringu se k němu firma pouze připojuje a využívá ho jako médium k oslovení
cílové skupiny. Šindler (2003) uvádí, že event marketing využívá sponzoring, vnímá
tedy sponzoring jako možný nástroj event marketingu. Nicméně, Americká
marketingová asociace ve své definici uvádí, že ne všechna sponzorství musí nutně
zahrnovat event (American Marketing Association, 2017), což svým způsobem
potvrzují i Přikrylová s Jahodovou (2010), které mezi příklady sponzoringu zmiňují
mimo jiné i podporu institucí, památek, vědy, sportovců atd., a Johnová s Černou
(2007), které kromě sponzoringu událostí a akcí uvádějí i sponzoring osob, skupin
a organizací. Další autoři pak pojmy event marketing a sponzoring uvádějí jako
synonyma (Kotler a Keller, 2012). Sponzoring většinou autoři považují za jednodušší
a flexibilnější nástroj, protože se sponzor nemusí zabývat organizací ani propagací dané
akce, zároveň je ale jeho propojení se sponzorovanou entitou slabší než v případě event
marketingu. Pro účely této práce není přesné umístění sponzoringu s ohledem na event
marketing stěžejní, autorka se nicméně přiklání k chápání termínů podle Karlíčka
a Krále (2011). Je ale důležité si uvědomit, že práce bude pojednávat pouze o aktivaci
sponzoringu kulturních událostí, a nebude se tedy zabývat ani aktivací event
marketingu, ani aktivací sponzoringu kultury a umění v nejširším pojetí.

1.4 Sponzoring kultury v kontextu art marketingu
Art marketing ve svém nejširším pojetí zahrnuje všechny marketingové
možnosti v celé oblasti kultury. Spadá tam tedy marketing kulturní organizace,
výtvarné, reprodukční a mediální umění, film, obchod s autorskými právy, architektura,
nakladatelská a vydavatelská činnost, kulturní instituce a památky i využití umělců či
uměleckých děl pro marketingové účely (Johnová a Černá, 2007). Pro tuto práci je
důležité, že mezi tato odvětví autorky zařadily i multimediální umění, kam spadají
veletrhy, happeningy a komerční výstavy a akce, a sponzoring kultury a mecenášství.
Užší pojem arts marketing5 je pak popisován jako marketing výtvarného umění na trzích
s uměleckými díly a v oblasti vystavování, resp. zpřístupňování umění a kulturního
dědictví veřejnosti (Johnová, 2008). Můžeme říci, že průnik umění, kultury a firem se
nachází ve sponzoringu kultury, v mecenášství a ve využití umělců a uměleckých děl
pro reklamní a marketingové účely (Johnová, 2007).

5

Pojmenován podle „fine arts“, tedy anglického výrazu pro výtvarné umění (Johnová a Černá, 2007).
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Sponzoring v umělecké oblasti je považován za decentní formu sponzorství,
protože firmy, které se zapojují do sponzorování uměleckých akcí, jsou vnímány jako
altruistické a sociálně angažované (Carrillat a spol., 2008). Z průzkumu Meenaghana
a Shipleyho (1999) vyšlo najevo, že spotřebitelé přiřazují méně komerční motivy
firmám sponzorujícím umělecké akce, protože věří, že tyto akce profitují ze sponzorství
více než právě sponzoři. Výzkum také ukázal, že spotřebitelé přiřazují komerční motivy
spíše sponzorům populárních uměleckých událostí než sponzorům událostí vysokého
umění. Wright (2014) se naproti tomu domnívá, že mezi spotřebiteli převládá cynismus
a že si mnozí myslí, že sponzoring umění je pro velké korporace jen příležitost pro to,
aby jim vštípili představu, že se zajímají o společnost. Kotler a Keller (2012) také varují
před tím, že někteří spotřebitelé mohou nést nelibě komercializaci události. I Cornwell
(2014) vnímá určité znepokojené napětí, co se vnímání sponzoringu umění týče –
přestože ve sportu je sponzoring obecně akceptován.
Praktický příklad: Když UniCredit srovnává sponzoring Ligy mistrů UEFA
a veletrhu současného umění Art Prague, uvádí, že prvně jmenovaný vnímá spíše jako
reklamu, protože by Liga mistrů snadno dokázala UniCredit nahradit jiným sponzorem
a není na její podpoře závislá. Naproti tomu u sponzoringu Art Prague firma cítí značný
filantropický motiv, protože by veletrh jiného sponzora hledal těžko (Čápová, 2014).
Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003) uvádějí, že publikum, na které se cílí
sponzoringem umění, bývá ve srovnání s publikem sportovního sponzoringu starší, lépe
situované a méně početné, dalo by se tedy mluvit o cílení na tržní výklenek. Umění
podle nich také nebývá tolik zajímavé pro média, nicméně s rostoucí přesyceností
a nákladností sportovního sponzoringu se sponzorství umění stává čím dál tím
zajímavějším. Firmy ho ale mají tendenci vnímat spíše jen jako záležitost firemní
pohostinnosti a image než marketingových cílů. Další rozdíl mezi těmito oblastmi
sponzoringu vidí autoři v zapojení ostatních oddělení firmy. Podle nich sponzorství
sportu bude vyžadovat zapojení marketingu a reklamy, zatímco sponzorství umění
využije spíš nástroje public relations. Collett a Fenton (2011) nicméně zdůrazňují, že
všechna oddělení firmy by se měla snažit zahrnout sponzoring do svých aktivit, aby
byly sponzorské cíle dosaženy. Kromě marketingového oddělení tak může obchodní
oddělení zajistit tematické pohoštění a odměny pro klienty (třeba i přímo v prostorách
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sponzorované entity) a oddělení lidských zdrojů zas může sponzoring využít k odlišení
firmy od konkurence na pracovním trhu.
Vzhledem k tomu, že státní výdaje na kulturu v České republice nedosahují ani
jednoho procenta HDP (Zákon č. 457/2016 Sb.), musí se kulturní organizace často
obracet na finanční podporu soukromých firem. Bohužel ale pro většinu firem oblast
umění stále není tak atraktivní jako například sport, a proto do ní investují mnohem
méně peněz. Například v roce 2017 by se podle předpovědi IEG (2017) mělo v Severní
Americe vynaložit 70 % sponzorských výdajů na oblast sportu, zatímco na oblast
kultury a umění pouhá 4 %6.
Obrázek č. 2: Předpověď rozdělení investic do sponzoringu podle odvětví
v Severní Americe pro rok 2017.

Zdroj: IEG, 2017.

2. Druhy sponzoringu
Existuje více možností rozdělení sponzoringu podle různých autorů. Pro účely
práce se jeví jako nejvhodnější rozdělení podle Johnové a Černé (2007) a Přikrylové
a Jahodové (2010).
Přikrylová a Jahodová (2010, s. 132-133) uvádí tyto druhy sponzoringu:
• sportovní sponzoring (jedinci/týmy, sportovní akce, prostory),
• kulturní sponzoring (divadla, muzea, galerie, hudební tělesa, kulturní akce a festivaly,
výstavy, knihovny),
6

Na festivaly, veletrhy a výroční události by měla připadnout další 4 % (IEG, 2017).
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• společenský sponzoring (památky, vzdělávání, místní komunity),
• vědecký sponzoring (výzkum, vývoj),
• ekologický sponzoring (životní prostředí),
• sociální sponzoring (školy, občanské organizace, obecní samosprávy),
• sponzoring médií a programů (zájmové programy, předpovědi počasí),
• profesní sponzoring (podnikatelské záměry, investiční příležitosti),
• komerční sponzoring (projekty obchodních partnerů).
Johnová a Černá (2007, s. 170) rozlišují sponzoring podle zaměření na
sponzoring:
• osob (umělců),
• skupin (sdružení umělců, hudebních skupin, divadelních souborů),
• organizací (muzeí, galerií, divadel, orchestrů),
• událostí a akcí (vernisáží, dočasných výstav, koncertů, divadelních představení).
Tato práce se tedy zabývá průnikem kulturního sponzoringu podle Přikrylové
a Jahodové (2010) a sponzoringu událostí a akcí podle Johnové a Černé (2007).

3. Předpoklady úspěšného sponzoringu
V této kapitole si představíme faktory určující úspěch sponzoringu. Například
Karlíček a Král (2011, s. 143-145) uvádějí těchto pět zásad efektivního sponzoringu:
• Sponsorship fit. Cílová skupina musí vnímat logickou vazbu mezi entitou a značkou
sponzora, aby mohlo dojít k transferu asociací. Teorie sponsorship fitu tvrdí, že
zapamatovatelnost a vzpomenutí si na sponzoring je ovlivněna podobností mezi
sponzorem a akcí/aktivitou (Cornwell, 1995). Je ale zajímavé, že někteří akademici
zastávají názor, že si spotřebitelé lépe zapamatují kongruentní sponzoring, zatímco
druzí naopak říkají, že nekongruentní informace vyžaduje složitější zpracování, což
následně vede k lepšímu zapamatování (Cornwell, Weeks a Roy, 2005).
Praktický příklad: V případě firmy Mercedes-Benz a jejího sponzoringu
Českého národního symfonického orchestru můžeme konstatovat, že obě entity spojují
hodnoty prestiže, kvality a určité vážnosti (Karlíček a Král, 2011).
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• Oslovení cílové skupiny. Entita musí být cílovou skupinou oblíbena a navštěvována.
• Aktivace sponzoringu. Firma by se neměla spokojit jen s vizuální prezentací svého
loga, ale měla by se snažit cílovou skupinu o daném partnerství informovat efektivněji.
Firma by také měla zajistit, aby se účastníci sponzorované akce dostali do přímého
kontaktu s jejími produkty, čímž se posiluje transfer asociací mezi akcí a značkou
a zvyšuje se i celkový efekt sponzoringu.
• Propagace sponzoringu v rámci další marketingové komunikace firmy. Například
v reklamě, na webu, v sociálních médiích, v místě prodeje atd.
• Dlouhodobé partnerství. Firma má v dlouhodobém horizontu lepší příležitost
etablovat svou značku jako sponzora dané instituce a nacházet nové možnosti pro
„aktivaci“ partnerství (Karlíček a Král, 2011).
Aby byl sponzoring úspěšný, musí podle Johnové (2008, s. 242) splňovat tyto
podmínky:
• Věrohodnost konceptu. Cílová skupina sponzorované organizace musí odpovídat
zaměření firmy.
• Jedinečnost konceptu. Obvykle není sponzorován běžný každodenní provoz
organizace, protože nezajišťuje zviditelnění.
• Publicita konceptu. Jedinečná, kreativní a neotřelá komunikace zvyšuje úspěšnost
sponzoringu.
• Etika. Firma musí zvážit, zda vlastníci a akcionáři s jejími sponzorskými aktivitami
souhlasí.
Keller (2008, s. 262-263) uvádí tři hlavní rozhodnutí určující úspěšnost
sponzoringu:
• Výběr události. Musí korespondovat s marketingovými cíli a komunikační strategií
značky a její publikum musí odpovídat cílovému trhu. Musí o ní být dostatečné
povědomí, musí mít požadovanou image, měla by být také jedinečná a nepřeplněná
sponzory. Spotřebitelé musí vnímat zapojení sponzora pozitivně.
• Navržení sponzorského programu. Na tento program by se měl vynaložit minimálně
dvou až trojnásobek výdaje na samotný sponzoring.
• Měření sponzorských aktivit. Jednou z možností je měření času a prostoru, ve kterém
je značka viditelná na televizních obrazovkách během přenosu z události nebo
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v článcích informujících o události. Tyto potenciální imprese se pak porovnávají
s konvenční reklamou v daném médiu. Cornwell (1995) ale varuje, že není možné
srovnávat třicetisekundový záběr na logo s třicetisekundovou reklamou, která nabízí
prostor pro detailní uvedení vlastností a výhod výrobku. Jiná metoda měření zkoumá
vliv sponzoringu na povědomí o značce (např. změny v postojích a záměrech směrem
ke značce; Keller, 2008). Přikrylová a Jahodová (2010) uvedené metody potvrzují, když
samy uvádějí marketingový výzkum, výzkum rozsahu mediálního pokrytí a výzkum
frekvence zmínění jména sponzora. Karlíček a Král (2011) přidávají měření povědomí
o sponzoringu (sponsorship awareness), tedy jak si cílová skupina vybaví sponzorské
aktivity dané značky.
Jak vidíme, ve výše uvedených předpokladech pro úspěšný sponzoring každý
autor nějakým způsobem zahrnul i komunikaci (aktivaci) sponzoringu. Karlíček a Král
(2011) v bodech aktivace sponzoringu a propagace sponzoringu v rámci další
marketingové komunikace firmy, Johnová (2008) v publicitě konceptu a Keller (2008)
aktivaci zahrnul pod sponzorský program. Z toho vyplývá, že komunikace sponzoringu
skrze média je jedním z hlavních faktorů určujících úspěšnost sponzoringu. Nyní se
zaměříme na úlohu aktivace při zpracovávání sponzoringu v myslích spotřebitelů.

4. Fungování v myslích spotřebitelů
Cornwell, Weeks a Roy (2005) zpracovali přehled faktorů, které ovlivňují
vnímání sponzoringu v myslích spotřebitelů. Podle nich je jedinec nejprve ovlivněn
individuálními a skupinovými faktory (např. předešlými zkušenostmi), firma je zase
ovlivněna faktory tržními (např. aktivitami konkurence) a manažerskými (politikou
sponzorství a aktivací). Všechny tyto faktory poté působí na to, jak jedinec zpracuje
informace o sponzoringu. V rámci konečných výstupů má sponzoring dopad na
povědomí o značce, její image a oblíbenost a také na nákupní záměry spotřebitele.
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Obrázek č. 3: Schéma fungování sponzoringu v myslích spotřebitelů.

Zdroj: Cornwell, Weeks a Roy, 2005, s. 227.
Pro tuto práci jsou důležité zejména faktory artikulace a aktivace, rozebereme si
je tedy nyní podrobněji.

4.1 Artikulace
V případě komunikace sponzoringu bývá spotřebitel často vystavován dosti
strohým stimulům, které kvůli svému minimalismu nemohou kvalitně informovat
o značce nebo produktu (jako například loga). Nepředpokládá se také, že by spotřebitel,
který se účastní akce, která ho zajímá, speciálně věnoval pozornost navíc
i komunikačním aktivitám sponzora. Z těchto důvodů je velice vhodné sponzoring
artikulovat, tedy komunikovat důvod, proč firma danou událost sponzoruje. Vytvoření
takového spojení/asociace může mít pozitivní dopad na vnímání spotřebitelem. Pokud je
artikulace navíc nekomerčního charakteru, postoj spotřebitele ke značce se ještě více
zlepší (Weeks, Cornwell a Drennan, 2008).
Artikulace je klíčová pro image značky v myslích spotřebitelů a pro
zapamatovatelnost sponzoringu. Napomáhá zejména v případech, kdy se jedná
o nekongruentní sponzoring, a mohlo by se tedy jednat o cenný nástroj pro firmy
prodávající výrobky, které nemají na první pohled logické propojení se sportem či
uměním (Cornwell, Weeks a Roy, 2005). Správnou artikulací sponzoringu s nízkým
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sponsorship fitem se dá dosáhnout stejně pozitivních výstupů jako u sponzoringu
s vysokým fitem (Becker-Olsen a Simmons, 2002).

4.2 Aktivace
Přestože je efektivita marketingové komunikace spojené se sponzoringem
převážně závislá na procesech v myslích spotřebitelů, manažeři sponzorujících firem
mohou výstupy sponzoringu ovlivnit pomocí sponzorské politiky a následné aktivace
sponzoringu (Cornwell, Weeks a Roy, 2005).

4.2.1 Definice
Aktivací

nebo

„umocňováním“8

sponzoringu

se

nazývá

dodatečné

komunikování vztahu sponzora s danou entitou (Cornwell, Weeks a Roy, 2005).
Zatímco většina autorů používá pojmy „activation“ a „leveraging“ jako synonyma,
podle Weekse, Cornwell a Drennan (2008) „umocňování“ sponzoringu zahrnuje
veškerou marketingovou komunikaci týkající se sponzorství, zatímco pod aktivaci
spadají jen ty druhy komunikace, které povzbuzují angažovanost publika a vybízejí
k interakci se sponzorem. Příkladem mohou být soutěže spojené s eventem,
ochutnávky/vyzkoušení produktů nebo eventově-tematické webové stránky. Aktivace
bývá tedy často limitována pouze na publikum sponzorované akce, kdežto
„umocňováním“ lze zasáhnout masové publikum. Neaktivační komunikace je pak
taková, která propaguje sponzoring, ale je publikem zpracovávána pasivně, například
loga, zmínění sponzorova jména, jednostranné online komunikace nebo reklama.
S aktivací, potažmo „umocňováním“ sponzoringu souvisí i pojem „sponsorship-linked
marketing“, který by se dal definovat jako „příprava a implementace marketingových
aktivit za účelem budování a komunikování asociace se sponzoringem“ 9 (Cornwell,
1995, s. 15).

4.2.2 Význam a funkce aktivace
Vzhledem

k tomu, že při sponzoringu nebývá

propojení značky se

sponzorovanou akcí tak silné jako při event marketingu, značka musí obvykle bojovat
o pozornost s dalšími sponzory a má i omezenější prostor pro komunikaci svých
marketingových sdělení, je vhodné sponzoring doprovázet dalšími komunikačními
aktivitami. Značka by se měla snažit o aktivní zapojení do sponzorované akce, může
7

Přeloženo autorkou z anglického originálu.
V angličtině „leveraging“ (např. Cornwell, Weeks a Roy, 2005).
9
Přeloženo autorkou z anglického originálu.
8
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například zorganizovat vlastní event nebo soutěž v rámci akce (Karlíček a Král, 2011).
To mívá přímý pozitivní dopad na povědomí o značce a na její vnímanou kvalitu (Sözer
a Vardar, 2009). Samotným sponzorstvím bývá sice posilováno povědomí o značce
a image, ale další komunikační cíle, jako posilování znalosti značky a generování
prodeje, se mohou dosáhnout právě jen pomocí dodatečné komunikace (Pelsmacker,
Geuens a Bergh, 2003).
Sponzorská zpráva by měla obsahovat informace o značce, jejím vztahu ke
sponzorované události, důvodech značky vedoucích k podpoře události, jakými
hodnotami značka přispěla a proč by měli návštěvníci přemýšlet o koupi jejího produktu
nebo služby (viz Obrázek č. 4, Collett a Fenton, 2011). Pomocí aktivace sponzoringu se
může kreativně šířit příběh/mise značky a zároveň se zabraňuje negativním vlivům
ambushingu jiných firem (Cornwell, 2014). Dobře aktivovaný sponzoring může lépe
vyniknout mezi ostatními komerčními zprávami a přispívá k odlišení značky od
konkurence (O'Reilly a Horning, 2013). Přidružené marketingové aktivity, které
nejenom informují o sponzoringu, ale také vztah značky a sponzorované události
kreativně rozvíjí, pravděpodobně přispívají k tvoření silnějších stop v paměti
spotřebitele (Crimmins a Horn, 1996). Vhodné je ku příkladu propojení produktů se
sponzorovanou akcí formou samplingu, soutěže nebo poskytnutí produktů zdarma
(Karlíček a Král, 2011). Komercializace sponzoringu se ale nesmí přehnat, protože se
pak může stát, že spotřebitelé změní svůj původně pozitivní názor na image a dobrou
vůli sponzora (Cornwell, Weeks a Roy, 2005).
Obrázek č. 4: Obsah sponzorské zprávy.

Zdroj: autorka podle Collett a Fenton, 2011, s. 84.
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4.2.3 Investice do aktivace
Přikrylová a Jahodová (2010, s. 134) upozorňují, že u sponzoringu: „[j]e třeba
si uvědomit, že se nejedná jen o jednorázové poskytnutí sponzorského příspěvku, ale též
o financování průvodních aktivit, které jsou se sponzorstvím spojeny, jako např. výroba
vlastních nosičů reklamy, stánků, pozvánek atd., náklady na prezentaci výrobků, na
komunikaci sponzorských aktivit apod“. Crimmins a Horn (1996, s. 16) dokonce tvrdí,
že „pokud si firma nemůže dovolit investovat do komunikování sponzoringu, tak si
nemůže dovolit sponzoring vůbec“.10 Na aktivaci sponzoringu by tedy firmy měly
vynaložit minimálně tolik peněz, kolik investovaly do samotného partnerství (Collett
a Fenton, 2011), ale někteří autoři uvádějí i dvojnásobek (Karlíček a Král, 2011) a více.
Pak se může stát, že i nepatrní sponzoři, kteří ale vynaložili hodně peněz na podpůrnou
reklamu, budou vypadat jako důležití podporovatelé akce (Pelsmacker, Geuens a Bergh,
2003). Z průzkumu organizace IEG vyplynulo, že v roce 2016 firmy poprvé překonaly
doporučený poměr 2:1, když průměrně na aktivaci sponzoringu vynaložily 2,20 dolarů
na každý jeden dolar investovaný do zakoupení sponzorských práv (IEG, 2016).

4.2.4 Výzkumy zabývající se aktivací sponzoringu
Výzkum McCarvilla, Flooda a Froatse (1998) zjistil, že lidé, kteří byli vystaveni
sponzorské publicitě spolu s další sponzorskou informací, kupony a vzorkem produktu,
hodnotili vyšší známkou kvalitu produktu a projevili větší nákupní záměr než ti, kteří
nebyli vystaveni žádným stimulům. Také výzkum Questera a Thompsona (2001),
zabývající se komunikací tří sponzorů festivalu umění v australském Adelaide, potvrdil,
že aktivace sponzoringu přispívá ke zvýšení povědomí o sponzoringu, správné
identifikaci sponzora a ke zlepšení sponzorovy image a postoje spotřebitele ke značce.
K možná překvapivému zjištění dospěl výzkum Lardinoita a Derbaixe (2001), který byl
zaměřen na kombinaci komunikace sponzoringu v místě konání akce a v televizi. Vyšlo
z něj totiž najevo, že tato nejčastěji používaná kombinace nemusí být zrovna finančně
efektivní, protože téměř vůbec nepomáhá k zapamatování sponzora. To může souviset
s tím, že televize zprostředkovává jen neaktivační „umocňování“, zatímco například
rozdávání

kuponů a vzorků produktu

„umocňování“ aktivační.

10

Přeloženo autorkou z anglického originálu.
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v prvně jmenovaném

výzkumu

bylo

Potvrzuje to minimálně výzkum Sneath, Finneyho a Close (2005), který se
zabýval právě vlivem aktivačního versus neaktivačního „umocňování“ sponzoringu.
Autoři zjistili, že účastníci charitativního sportovního eventu, kteří se zároveň zúčastnili
i sponzorem organizované výstavy související s eventem, hodnotili tohoto sponzora
příznivěji a vyjádřili také větší pravděpodobnost budoucího nákupu produktu sponzora
než ti, kteří se této výstavy neúčastnili. Tyto závěry podporuje i studie Weekse,
Cornwell a Drennan (2008), která uvádí, že „umocňování“ sponzoringu vedlo ke
zlepšení postoje ke značce, přičemž aktivační ještě více než neaktivační. Tento postoj
byl v případě aktivační komunikace i stabilnější v čase. Jako kombinaci, která ve
spotřebitelích vzbuzuje nejlepší hodnocení postoje ke značce, pak autoři označili
aktivační „umocňování“ vysoce kongruentního sponzoringu s nekomerčně orientovanou
artikulací.

5. Klíčové složky pro úspěšnou aktivaci sponzoringu
Pippa Collett a William Fenton (2011) shrnuli pět základních složek, které
dohromady vytváří úspěšný sponzorský aktivační program:

5.1 Aktiva
Sponzorská aktiva reprezentují reálné benefity, které sponzor v rámci
sponzorské smlouvy dostane. Rozdělují se na hmotná aktiva, u kterých může být jejich
hodnota definována v penězích (např. mediální pokrytí, reklamní možnosti, přístup do
databází) a nehmotná, jejichž hodnota je nefinanční (přenos vlastností, prestiž,
uvěřitelnost, exkluzivita, možnosti pro networking atd.). Sponzor tedy musí určit, které
z těchto aktiv jsou pro něj relevantní a jak zapadají do jeho aktivačního programu.

5.2 Zdroje
Objem jednotlivých následujících zdrojů určuje, jak moc se mohou výše
uvedená aktiva „umocnit“:
• Finanční zdroje. Jak již bylo řečeno výše, na aktivaci sponzoringu by se mělo
vynaložit minimálně to samé množství peněz, jaké bylo vloženo do nákupu
sponzorských práv. Za tyto peníze se pak například může zajistit tematická tvorba
obsahu na webových stránkách sponzora či pohoštění a fotograf na akci.
• Fyzické zdroje. Poskytnutí technologií či materiálu na aktivaci sponzoringu (například
vývoj mobilní aplikace pro sponzorovanou entitu).
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• Lidské zdroje. Zahrnutí zaměstnanců do sponzoringu není důležité jen proto, aby
pochopili tuto firemní strategii, ale také proto, že každý zaměstnanec může svými
znalostmi a dovednostmi přispět k vylepšení sponzorského programu.

5.3 Cílové skupiny
Jak bylo řečeno v úvodu, v této práci se budeme zabývat jen cílovou skupinou
zákazníků, i přesto si ale můžeme uvést další cílové skupiny. Řadíme mezi ně
dodavatele, zaměstnance, distributory, obchodníky, kupující a spotřebitele, nesmíme
zapomenout ani na různé lokální a globální komunity, neziskové organizace, vládu
a média (Collett a Fenton, 2011). Johnová (2008) shrnuje cílové skupiny do pěti
kategorií: stávající a potenciální zákazníci, státní a místní úřady a organizace, stávající
a potenciální zaměstnanci, média a ostatní veřejnost. Je nicméně lepší se vždy zaměřit
jen na dvě až tři cílové skupiny, než se snažit oslovit co nejvíce skupin najednou
(Collett a Fenton, 2011).
Praktický příklad: Jasně definované společné rysy své cílové skupiny a cílové
skupiny sponzorované události má například Škoda Auto v případě Designbloku. Podle
spolupracovníka firmy Aleše Kysely je tento spotřebitel někdo, kdo „oceňuje čisté tvary
a kvalitní design, krásu jednoduchosti, chytrost řešení, jednotnou linii značky s jemnou
individualitou jednotlivých modelů, modernost bez podléhání módním trendům,“
(Čápová, 2014, s. 63).

5.4 Kanály
Firma by měla identifikovat co nejvíce možných kanálů, skrze které může
komunikovat sponzoring. Co se týče kanálů zacílených na spotřebitele, Collett a Fenton
(2011) uvádějí například:
• Reklama. Jakákoliv forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo
služeb rozpoznatelným sponzorem skrze tištěná, vysílaná, síťová, elektronická
a obrazová média (Kotler a Keller, 2012). Aktivace sponzoringu se může orientovat
buď na propagaci produktu, nebo firmy jako celku, a její cíl může být informovat
o novém produktu/firmě v kontextu daného sponzoringu, přesvědčit o tom, že je
produkt/firma lepší než konkurence právě díky sponzoringu, anebo připomenout
produkt/firmu jako sponzora a zachovat tak svou pozici ve vědomí veřejnosti.
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• PR. Komunikace mířená interně na zaměstnance firmy nebo externě na zákazníky,
firmy, vládu a média za účelem propagovat nebo chránit image firmy (Kotler a Keller,
2012). Jak jsme viděli v kapitole 1.2, mnoho autorů sponzoring zařazuje pod PR. Je
velice důležité sponzoring komunikovat skrze tento kanál, aby se zpráva o sponzoringu
dostala ke všem zainteresovaným skupinám.
• Podpora prodeje. Zahrnuje krátkodobé podněty podporující vyzkoušení nebo
zakoupení produktu/služby (Kotler a Keller, 2012), což pro spotřebitele představuje
jednoznačný a konkrétní

motiv ke koupi (Přikrylová a Jahodová, 2010).

Charakteristické je použití přímého stimulu, což znamená, že každý, kdo se bude chovat
požadovaným způsobem, získá určitou výhodu. Podpora prodeje může být zaměřená na
konečného spotřebitele, prodejce nebo firmy, popř. prostředníky na distribuční cestě
(Boučková, 2003). V případě sponzoringu se dá podpora prodeje nejlépe využít přímo
v místě konání akce např. v podobě ochutnávek, samplingu (distribuce zkušebních
vzorků), předvádění, možnosti vyzkoušení, zvýhodněných cen či soutěží (Přikrylová
a Jahodová, 2010).
• Přímý marketing. Představuje přímou komunikaci firmy s pečlivě vybranými
zákazníky s cílem získat okamžitou odezvu a vybudovat s nimi dlouhodobý vztah
(Přikrylová a Jahodová, 2010). Pro to je časté použití pošty, telefonu, faxu, e-mailu
nebo internetu (Kotler a Keller, 2012). Vzhledem ke snadné měřitelnosti odezvy na
reklamní sdělení představuje přímý marketing určitou syntézu reklamy, podpory prodeje
a výzkumu trhu (Přikrylová a Jahodová, 2010). Sponzoring se v tomto případě
komunikuje stejně, jako by se komunikoval běžný produkt firmy.
• Osobní prodej. Interakce tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními zákazníky za
účelem prezentace, odpovídání na otázky atd. (Kotler a Keller, 2012). Na sponzorované
události je pro osobní prodej ideální prostor, kterého by firma rozhodně měla využít,
například pomocí nástrojů podpory prodeje.
• Webové stránky. Přidat informace o sponzoringu na webové stránky firmy je jedním
z nejjednodušších způsobů, jak aktivovat sponzoring. Bylo také dokázáno, že to
zlepšuje postoj publika ke značce (Weeks, Cornwell a Drennan, 2008).
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• Eventy. Firma může uspořádat nejrůznější eventy, během nichž bude komunikovat
sponzoring, jako například soutěže, výstavy, soukromé prohlídky prostor sponzorované
akce atd. Tento kanál byl více popsán v kapitole 1.3.
• Ambasadoři značky. Velmi aktuální trend v marketingové komunikaci je využívání
nejrůznějších známých osobností oblíbených mezi cílovou skupinou jako ambasadorů
značky. Ti pak mohou zprávu o sponzoringu publikovat na svých sociálních sítích, čímž
pomohou k tomu, aby se určené publikum o sponzoringu dozvědělo. Ambasadoři
značky spadají pod názorové vůdce, kterým se blíže věnuje kapitola 7.4.
• Firemní odpovědnost. Stejně jako firemní dárcovství může sponzoring spadat pod
CSR aktivity firmy, tedy pod společenskou odpovědnost firmy. To je častý případ
u sponzoringu kultury a umění, kde jsou sponzorské firmy vnímány jako altruistické
a sociálně angažované (Carrillat a spol., 2008). Spotřebitelé totiž věří, že dané
sponzorované entity profitují ze sponzorství více než samotní sponzoři (Meenaghan
a Shipley, 1999). Je tedy žádoucí, aby firmy tento sponzoring náležitě komunikovaly,
aby se jejich cílová skupina o této společensky prospěšné činnosti dozvěděla a obraz
firmy se tím v jejích očích zlepšil.
• Product placement. Umisťování produktů/značky přímo do dějů audiovizuálních děl,
např. filmů, televizních pořadů, seriálů, knih atd. (Karlíček a Král, 2011). V ideálním
případě se u spotřebitele vyvolá touha vlastnit stejný značkový výrobek jako hlavní
představitel díla (Přikrylová a Jahodová, 2010). Pokud se tedy plánuje produkce
nějakého díla o sponzorované události (např. video), může se sponzor dostat do
povědomí diváků dostat i tímto nenásilným způsobem.
• Merchandise. Je poměrně časté, že sponzorovaná entita prodává vlastní brandované
zboží (oblečení, doplňky atd). Firma na toto zboží může například umístit své logo nebo
jinou zprávu pro spotřebitele, a tím o sponzoringu kreativně informovat.
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• Věrnostní programy. Firma může zprávu o sponzoringu zakomponovat i do svých
věrnostních programů, například tím, že spotřebitel bude sbírat za nákup produktů body,
za které pak dostane vstupné na sponzorovanou akci se slevou či zdarma.
• Firemní pohostinnost. V rámci sponzorských aktiv si může firma se sponzorovanou
entitou domluvit speciální výhody, jako například soukromé prohlídky výstavy/areálu
nebo oddělené „VIP“ místo na akci. Tyto výhody pak může poskytnout určeným
cílovým skupinám (zpravidla obchodním partnerům nebo váženým zákazníkům), aby na
ně udělala dojem a umocnila jejich zážitek z akce. Pohostinnost může sloužit jako
„předehra“ k budoucím obchodním aktivitám, způsob udržování vztahů nebo jako
poděkování za předchozí obchod (Cornwell, 2014).
• Výstavy a konference. Výhoda veletrhů, výstav, konferencí a dalších oborových akcí
je v tom, že zákazník jde na danou akci za účelem dozvědět se nové informace. Firma
ho tedy mimo jiné může informovat i o sponzoringu a je pravděpodobné, že si zákazník
tuto zprávu lépe zapamatuje, protože jí věnuje větší pozornost. Tento kanál je nicméně
důležitý spíše pro B2B komunikaci (Karlíček a Král, 2011).
• Materiály v místě prodeje. V angličtině nazýváno jako POS – point of sale, někdy
také POP – point of purchase nebo instore marketing. Tato komunikace zahrnuje
veškeré aktivity v místě rozhodování o nákupu (Přikrylová a Jahodová, 2010). Pro
případ sponzoringu tedy přichází v úvahu například plakáty nebo jiné tištěné materiály
na prodejnách informující o sponzoringu, další možností je prodej merchandisingu
sponzorované akce, případně přímo (zvýhodněných) vstupenek na akci.
Podle Karlíčka a Krále (2011) se sponzoři nejčastěji zviditelňují umístěním loga
na materiálech propagující danou akci/instituci, na billboardech a bannerech
v prostorech konání akce/instituce, na oblečení sportovců atd. Přikrylová a Jahodová
(2010) jako nejčastější kanály uvádějí venkovní reklamu, komunikační materiály
(programy), oblečení, prostory pro prezentace a prodej produktů a webové stránky.
Podle průzkumu organizace IEG se k aktivaci sponzoringu nejčastěji používá tradiční
reklama (77 % marketérů), následovaná PR aktivitami (76 %), interní komunikací
(72 %), online propagací (66 %), firemní pohostinností (63 %), přímým marketingem
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(55 %), samplingem v místě konání (52 %), podporou prodeje (51 %) a B2B
komunikací (41 %; IEG, 2011).
Obrázek č. 5: Komunikační kanály používané marketéry k aktivaci
sponzoringu ve výzkumu IEG v roce 2011.

Zdroj: IEG, 2011.

5.5 Cíle
Nejčastěji jsou sponzorské cíle zaměřeny na budování značky, zapojení cílových
skupin (engagement) nebo na získání komerčních výhod. Co se týče cílové skupiny
spotřebitelů, můžeme uvést tyto cíle:
Tabulka č. 1: Možné cíle sponzoringu pro cílovou skupinu spotřebitelů.
Budování značky
Povědomí o značce
Asociace se značkou
Vnímání značky
Oblíbenost
Relevance
Vzít značku v úvahu
Loajalita
Vytvoření vztahu se značkou
Obhajoba značky

Engagement
Management reputace

Získání komerční výhody
Sampling
Předvádění značky
Zvýšení prodejů
Zvětšení tržního podílu
Platforma pro propagaci a
marketing
Budování databáze
Zlepšení věrnostního programu
Možnosti přímého prodeje
Alternativa k reklamě
Získání „povolení k podnikání“
(licence to operate)
Proniknutí na nové trhy

Zdroj: Collett a Fenton, 2011, s.1111.

6. Aktuální marketingové a mediální trendy
Jak již bylo řečeno, díky technologickým změnám pozorujeme odklon od
masové komunikace směrem k cílenější, oboustranné komunikaci (Kotler a Keller,
2012). Jako hlavní pojem související s touto tendencí bychom měli uvést obsahový
11
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marketing neboli content marketing, což je marketingová strategie obnášející vytváření
vlastního firemního obsahu, který se sdílí s veřejností. Místo toho, aby firmy
nakupovaly reklamní prostor v médiích, tedy samy publikují a snaží se, aby tento obsah
zasáhl cílovou skupinu právě, když hledá informace o podobných produktech či
službách. Vlastní obsah formuje image značky a dělá ji a její produkty pro zákazníka
zajímavými, přístupnými a uvěřitelnými, což ale platí jen v případě, že je tento obsah
relevantní, kvalitní a hodnotný, reflektuje potřeby a zájmy spotřebitelů a povzbuzuje je
k interakci. Obsahový marketing dříve jako komunikační kanály využíval hlavně
brožury, letáky a katalogy, s nástupem nových médií se ale jako platformy začaly
používat spíše webové stránky, blogy, sociální média, elektronické newslettery, videa,
webináře, podcasty, digitální magazíny či mobilní aplikace (Lieb, 2012). Použití těchto
médií si mohou dovolit i firmy s nízkým marketingovým rozpočtem, jedinou otázkou
tudíž zůstává, co by mělo být daným obsahem. Odpovědí může být právě sponzoring,
který firmě poskytuje příběh, který vybízí k interakci více než obvyklé korporátní
zprávy (Cornwell, 2014). Konkrétním obsahem mohou být například důvody firmy ke
sponzorování dané události, prezentace firmy v rámci události či následné publikování
fotografií a videí z akce.
Níže uvedený seznam marketingových a mediálních trendů autorka zpracovala
na základě odborné literatury, internetových článků specializovaných médií a vlastních
zkušeností z oboru a měly by sloužit jako doplnění komunikačních kanálů sponzoringu
uvedených v kapitole 5.4. Je třeba zmínit, že záměrem této kapitoly nebylo
vyčerpávající popsání každého trendu, nýbrž nastínění toho, jak by se dal využít při
komunikaci sponzoringu.

6.1 Nová média
Jako nová média označujeme ta média, která jsou digitální, interaktivní,
hypertextová (vytvořená z jednotlivých navzájem propojitelných dílů, jejichž pořadí si
každý uživatel určuje podle osobních myšlenkových asociací), rozptýlená (hranice mezi
producenty a konzumenty se stírá) a virtuální (Lister, 2009). Jak již bylo naznačeno,
elektronická, digitální, mobilní a virální média jsou na vzestupu a internet se stal
komunikačním médiem současnosti. Důvodem je zvyšující se selektivnost komunikace,
fragmentace médií a narůstající imunnost spotřebitelů vůči klasické reklamě (Přikrylová
a Jahodová, 2010). Využití nových médií tedy neustále roste, zpravidla právě na úkor
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tradičních médií – například e-mailing postupně nahrazuje direct mailing, elektronická
periodika ta tištěná, bannerová reklama tu outdoorovou atd. (Lister, 2009). I v aktivaci
sponzoringu můžeme pozorovat zvýšení používání digitálních, mobilních a online
médií, jako např. webových stránek a sociálních sítí (Weeks, Cornwell a Drennan,
2008).
V souvislosti s novými technologiemi v oblasti internetu se hovoří o Webu 2.0,
který se vyznačuje tím, že ho mohou spoluvytvářet všichni uživatelé. Oproti Webu 1.0,
který se vyznačoval pasivním čtením textů od profesionálů a firem, Web 2.0 poskytuje
prostor amatérům a komunitám k aktivnímu přispívání vlastním obsahem (Barefoot
a Szabo, 2010). Mezi charakteristikami Webu 2.0 uvádí Pavlíček (2010) například
vysokou koncentraci uživatelů vytvářejících obrovské množství dat s přidanou
hodnotou, tito uživatelé jsou navíc jak producenti, tak konzumenti obsahu –
tzv. „prozumenti“.

6.1.1 Webové stránky a microsite
Kromě webových stránek, které už byly zmíněny v kapitole 5.4, mohou firmy
vytvořit i microsite, tedy minimalistickou webovou stránku, která slouží jako doplnění
k primární webové stránce (Kotler a Keller, 2012). Microsite jsou ideální na komunikaci
sponzoringu, protože poskytují dostatek prostoru ke sdělení důvodů ke sponzoringu
a angažování uživatele například formou her nebo soutěží. Jako reálný příklad můžeme
uvést microsite www.bagetelizace.cz, kterou vytvořila Bageterie Boulevard pro aktivaci
sponzoringu filmového festivalu Jeden svět (viz kapitola 10.5.1).

6.1.2 Sociální sítě
Využití sociálních médií k přesvědčení spotřebitelů o tom, že je značka a její
produkt/služba přínosná, se nazývá social media marketing (Neti, 2011). Sociální média
a sítě se dají využít jak k B2C komunikaci12 (např. Facebook), tak B2B komunikaci
(např. LinkedIn), poskytují totiž snadný přístup k úzce definovaným cílovým skupinám
a jsou navíc finančně velmi efektivní (Kotler a Keller, 2012, Collett a Fenton, 2011).
Propojení sponzoringu a sociálních médií je jeden z nejdůležitějších trendů ve
sponzoringu (Cornwell, 2014). Firmy si na sociálních sítích mohou založit vlastní profil
(např. profil na Facebooku už je téměř nutnost) a snažit se na něm sdílet takový obsah,
12

Business To Consumer. Druh marketingu, kdy cílovou skupinou jsou široké cílové skupiny lidí
(MediaGuru, 2017b).
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který by povzbuzoval uživatele k interakci (Kotler a Keller, 2012). Vzhledem k tomu,
že jsou sociální média místem pro dialog, kde má každý uživatel stejná práva na
vyjádření, je ale neskrývaná komerční komunikace nevhodná (pokud nemluvíme
o placených reklamách, které jsou tak ale i náležitě označené), firmy by se tedy měly
snažit sdílet stejný tón komunikace jako jejich cílové skupiny (Collett a Fenton, 2011).
Zbiejczuk (2014) uvádí čtyři základy úspěchu na sociálních sítích, a to cool faktor/vtip,
užitečnost/výhodnost pro uživatele, okamžitost/novost sdílených zpráv a osobní přístup.
V případě aktivace sponzoringu by tedy firma mohla např. nabízet vstupenky na
sponzorovanou událost firemním zákazníkům se slevou či sdílet novinky, fotografie
a videa z akce.
V České republice jsou nejpoužívanější sociální sítě YouTube (navštěvuje ho
94 % uživatelů internetu), Facebook (93 %), Spolužáci (81 %), Google+ (74 %), Twitter
(30 %), Instagram (25 %) a LinkedIn (24 %). Mezi top deset se dostaly ještě sítě
Snapchat, Tumblr a Swarm/Foursquare (Unet, 2016). Vzhledem ke svému charakteru
a vlastnostem publika se pro komunikaci sponzoringu jeví jako nejvhodnější Facebook,
YouTube a Instagram, které poskytují dostatečný prostor pro informace a používají je
lidé různých sociodemografických charakteristik, takže si snad každá B2C firma dokáže
udělat segmentaci těch uživatelů, kteří spadají do její cílové skupiny. Ku příkladu
organizace IEG v roce 2016 určila Instagram jako hlavní sociální síť pro aktivaci
sponzoringu (Tairraz, 2017). Pokud by se jednalo o B2B firmu, nejvhodnější sítí by byl
LinkedIn, a pokud by firma cílila na mladé lidi do 24 let, měla by ke komunikaci využít
Snapchat.
Praktický příklad: Česká spořitelna jako tradiční sponzor hudebního festivalu Colours
of Ostrava v roce 2016 na svém facebookovém účtu dva týdny před konáním festivalu
vyhlásila soutěž o „all inclusive zájezd“, který obsahoval VIP vstupenku na festival,
ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu a vstup na Bolt Tower (viz Příloha č. 1, Česká
spořitelna, Facebook účet, 2017). Touto aktivací tak splnila minimálně faktor
užitečnosti/výhodnosti.

6.1.3 Blogy a vlogy
Blogy (pravidelně aktualizované tematické online deníky) mají hlavní výhodu
v tom, že sdružují uživatele se stejnými zájmy (Kotler a Keller, 2012), a vytváří tak
víceméně homogenní cílovou skupinu. Zvláštním druhem blogů jsou pak vlogy, tedy
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video blogy, kdy uživatel sdílí vlastní videa s různou tematikou na svůj profil na
stránkách

jako

YouTube

nebo

Vimeo

(Sanchez-Cortes,

Kumano,

Otsuka

a Gatica-Perez, 2014). Firmy mohou blogy a vlogy využít dvojím způsobem: buď samy
blog založí, anebo využijí osobnosti již známého blogera k propagaci značky. Pro
komunikaci sponzoringu se pak tedy blogy dají využít buď tak, že firma bude o svém
sponzorství psát na svém vlastním blogu, anebo o jejím sponzorství bude na svém blogu
informovat nějaký bloger.
Praktický příklad: Mobilní operátor O2 na svém blogu Modrý blog publikoval
článek o SIGNAL festivalu, který v roce 2016 sponzoroval. Hned v perexu je zmíněno,
že „(…) SIGNAL podpořili a každou instalaci pokryli (…) Chytrou sítí. Návštěvníci tak
mohli tweetovat, snapovat a sdílet své zážitky neomezeně přímo z místa“. V článku lze
vidět i fotografii z akce, na které je informační sloup s cedulí „Free wifi hotspot
sponsored by Cisco & O2“. Do článku jsou dále přidány zajímavé mapy, které pomocí
grafických čar ukazují, z jakého místa v ČR a v jakém počtu (čím tlustší čára, tím více
lidí) návštěvníci přijížděli (viz Příloha č. 2) a kam v průběhu festivalu telefonovali.
Článek je zakončen větou „Jsme rádi, že jsme mohli podpořit tak inspirativní
a technologickou akci a už teď se těšíme na další ročník.“ (O2 Modrý blog, 2016).

6.1.4 Placená internetová reklama
Základní rozdělení reklamy na internetu je na search a display. Search reklama
spočívá v umisťování reklamy na základě klíčových slov, zahrnuje tedy reklamu ve
vyhledávání (např. přes Google nebo Seznam) a kontextovou reklamu v obsahové síti
(tedy na webových stránkách, které obsahují daná klíčová slova). S určitou rezervou by
se sem daly zařadit i zbožové vyhledávače a katalogy firem. Podobným způsobem si
mohou firmy zaplatit i to, aby se zobrazovaly v internetových mapách (např. v Google
maps nebo Mapy.cz). Display reklama pak zahrnuje nákup ploch na webových
stránkách napřímo a aukční modely nákupu publika (např. Real Time Bidding), řadíme
sem i videoreklamu (např. na YouTube) a reklamu na sociálních sítích (Koukalová,
2014). Nejznámější formou internetové reklamy jsou bannery, tedy obvykle čtvercové
nebo obdélníkové boxy, kde bývá spolu s textem i obrázek (Kotler a Keller, 2012).
K aktivaci sponzoringu by se v tomto případě nabízely hlavně videoreklamy
a reklamy na sociálních sítích, které mohou být ve formě sponzorovaných příspěvků
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(což znamená, že by se propagoval příspěvek na firemním profilu týkající se
sponzoringu). Search reklama není pro komunikaci sponzoringu příliš vhodná
kvůli velmi omezenému počtu slov, které může obsahovat. Dá se ale použít, pokud chce
firma o sponzoringu velmi aktivně informovat masové publikum, může si totiž
například zaplatit reklamu na klíčové slovo, které je názvem sponzorované akce, a tím
pádem se bude zobrazovat všem, kteří vyhledávají informace o akci.

6.1.5 E-mailing
Tato levnější, rychlejší a efektivnější varianta přímých dopisů (Reynolds, 2015)
je velmi vhodné médium pro komunikaci sponzoringu. Základním pilířem úspěšného
e-mailingu je kvalitní databáze, mailové kontakty se dají sbírat na webu, skrze soutěže
nebo osobně, např. na prodejně (Penkala, 2014). Firmy pak těmto zákazníkům
pravidelně (či nárazově) hromadně (či cíleně) rozesílají informace o nových
produktech/službách atd. Snadno tedy mohou jeden e-mail věnovat tématu sponzorství
nadcházející události.

6.1.6 Mobilní aplikace
Mobilní marketing je bezpochyby na vzestupu. Každý den na obchod Google
Play s mobilními aplikacemi pro operační systém Android přibyde 856 nových aplikací,
celkem jich je tam více než 1 milion. V České republice je celkem přes 1,7 milionu
chytrých telefonů, tabletů dalších 400 000. Mobilní aplikace je dobrý nástroj pro šíření
povědomí o značce/produktu a když se chytře využije lokalizace zákazníka, může vést
k vyšším nákupům. Důležité je, aby aplikace měla jasný, konkrétní a jednoduchý účel,
který řeší jistou zákazníkovu potřebu, aby byla přizpůsobená cílové skupině a aby byla
unikátní, vtipná a originální (Krkoška, 2014). V dnešní době například návštěvníci
nějaké události stále častěji očekávají, že pro ni bude vytvořena speciální mobilní
aplikace, která bude kromě veškerých informací nabízet i nějakou formu interaktivity,
např. sestavení vlastního programu (Cornwell, 2014). Sponzoři mají opět dvě možnosti:
buď se budou propagovat v rámci aplikace sponzorované události, anebo pro tu
příležitost vytvoří svou vlastní aplikaci.
Praktický příklad: Velmi dobře do své aplikace zakomponoval sponzory festival
světla SIGNAL v roce 2016 (viz Příloha č. 3). Hned na úvodní stránce byl odkaz na
seznam partnerů akce. Dále zde byly „aktuální zprávy“, kde se daly najít i některé PR
články, např. o ČSOB. V interaktivní mapě s instalacemi byl odkaz na mobilní aplikaci
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EPP Pomáhej pohybem od ČEZ a při „rozkliknutí“ jednotlivých instalací mohl
návštěvník vidět partnery dané instalace. Nechyběla informace, že je v místě „free WiFi
hotspot sponsored by Cisco & O2“. Obzvlášť povedená byla nabídka „Jet tam
s Uberem“, která po kliknutí uživatele přesměrovala do aplikace Uber, aby se mohli
k instalaci dovézt autem.

6.1.7 Advergaming
Termín advergaming zahrnuje různé možnosti, jak může firma využít
počítačových her a videoher k propagaci sebe nebo svého produktu za účelem vytvoření
dlouhodobého vztahu se zákazníky (Hernandez et al., 2004). Můžeme rozlišit dva druhy
advergamingu: pokud firma vytvoří novou hru za účelem propagace sebe nebo svého
produktu, hovoříme o tzv. adgames nebo advergames. Pokud má ale firma v již
existující hře „jen“ reklamu, což by se dalo přirovnat k product placementu, mluvíme
o in-game advertising (Marolf, 2007). Advergaming je stále populárnější mezi
marketéry, což je dáno vzrůstající oblíbeností her a jejich jedinečné schopnosti udržet si
hráčovu (tedy zákazníkovu) pozornost po celou dobu, co hru hraje. V případě
sponzoringu by se dalo uvažovat například o vyvinutí hry, která by zákazníky
interaktivně informovala o sponzorované události a zároveň o sponzoringu. In-Game
Advertising je vzhledem k abstraktní povaze sponzoringu nevhodný.

6.2 Guerillová komunikace
Účelem této nekonvenční marketingové kampaně je především upoutat
pozornost. Využívají ji obvykle firmy, které nemají dostatek finančních prostředků na
klasickou reklamní kampaň, ale zároveň chtějí maximalizovat účinek (zisk). Guerillová
komunikace se zaměřuje na ambientní média, tedy nestandardní, alternativní a zejména
outdoorová (např. prostředky městské hromadné dopravy a jejich zastávky, lavičky,
odpadkové koše, sloupy). Důležité je zpracování, které musí být kreativní, rychlé,
nápadité a zajímavé (Přikrylová a Jahodová, 2010). Tento způsob komunikace
sponzoringu je tedy ideální pro firmy, kterým na aktivaci už nezbyly dostatečné finance,
ale přesto chtějí o svém sponzoringu efektivně informovat veřejnost.

6.3 Word-of-mouth marketing
Mluvená, psaná nebo elektronická komunikace mezi lidmi, která se vztahuje
k přednostem nebo zkušenostem s koupením nebo užíváním produktu/služby (Kotler
a Keller, 2012). Jedná se o velice účinnou a momentálně nejdůvěryhodnější formu
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komunikace, jelikož osobní doporučení mívá větší vliv na rozhodování spotřebitelů než
jiné nástroje marketingové komunikace. Vzhledem k nízkým nákladům a vysoké
efektivnosti by měl mít své místo v komunikačním mixu sponzoringu. S WOM
marketingem se pojí i termín „buzz marketing“, který označuje záměrné vytváření
rozruchu a debat o značce či produktu tak, aby to vzbudilo pozornost spotřebitelů
a médií. V současné době nových médií se budeme nicméně spíše setkávat s pojmem
virální marketing, což je word-of-mouth marketing v internetovém či mobilním
prostředí (Přikrylová a Jahodová, 2010).

6.3.1 Virální marketing
O virálním marketingu (někdy nazývaným „word of mouse“; např. Kotler
a Keller, 2012) hovoříme tehdy, když příjemce shledá reklamní sdělení publikované
v internetovém prostředí natolik zajímavé, že ho samovolně a vlastními prostředky
začne šířit dále. Aby se tak stalo, musí mít virální zpráva (video, e-mail, odkaz, obrázek,
hra atd.) originální myšlenku, zábavný obsah, zajímavé, kreativní a často provokativní
řešení a vhodnou aplikaci do prostředí rozvinuté komunity uživatelů. Výhodami jsou
nízká finanční náročnost díky absenci nákladů pro nákup mediálního prostoru, rychlost
šíření zprávy, vysoká pozornost příjemců a ochota dále šířit virální obsah. Nevýhodou
ale je nízká kontrola nad průběhem kampaně, firma nemá možnost ovlivnit rozsah šíření
a ohlas, který může být negativní (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Pokud firma vybuduje dobrou aktivaci přímo v místě konání akce, zpravidla tím
zasáhne jen účastníky dané akce. Když ale tuto aktivaci zdokumentuje, například živým
přenosem z akce, dokáže tím zasáhnout masové publikum. Přestože se jedná
o jednostrannou komunikaci, která nebude spotřebitele tolik vyzývat k zapojení se jako
fyzická přítomnost, může to vyvolat WOM efekt a virální šíření informace (Cornwell,
2014). Sponzoři by se tedy měli snažit svůj sponzoring komunikovat tak zajímavě, aby
to uživatele přesvědčilo k samovolnému sdílení (což ale samozřejmě v realitě není tak
jednoduché).
Praktický příklad: Ku příležitosti výročí 16 let sponzoringu Pražského jara
vytvořil Mercedes-Benz virální video, ve kterém se tři hudebníci po cestě do Rudolfina
měnili podle žánrů právě znějících písní. Video v sobě mělo „spojovat prémiový sound
systém vozů Mercedes-Benz a hudební zážitek Pražského jara“. Video bylo umístěné na
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YouTube kanál a facebookové stránky firmy (viz Příloha č. 4), kde ho vidělo 66 000
uživatelů (Galerie reklamy, 2016).

6.4 Názoroví vůdci
Influencer marketing se vyznačuje identifikováním a ovlivňováním názorových
vůdců, u nichž je pravděpodobné, že o produktu budou mluvit, a kteří mají zároveň
schopnost ovlivnit názory ostatních spotřebitelů (Přikrylová a Jahodová, 2010).
Obvykle to bývají nejrůznější celebrity jako herci, zpěváci, umělci, moderátoři či
sportovci, v poslední době se ale názorovými vůdci stávají také nejrůznější blogeři,
YouTubeři nebo Instagrameři. Podle magazínu Forbes (2016) je mezi deseti
nejvlivnějšími Čechy na internetu v roce 2016 hned sedm YouTuberů, tedy lidí, kteří se
proslavili primárně nahráváním vlastních videí na server YouTube.
Podle Gladwella (2000) dokáží tři typy lidí rozšířit nějakou myšlenku jako
epidemii. Jsou to Odborníci, kteří se v tématu vyznají, Spojovatelé, kteří komunikují
s velkým počtem lidí, a Prodejci, kteří mají přirozenou přesvědčovací schopnost. Pokud
nějaká myšlenka zaujme tyto typy lidí, je pravděpodobné, že se široce rozšíří ve
společnosti. Atkin (2004) dále radí, že by marketéři měli vytvořit tzv. Včely, tedy
extrémně oddané zákazníky, kteří budou do šíření myšlenky zapálení. Mohli bychom je
také nazvat evangelíky značky, pak bychom mluvili o evangelizačním marketingu. Po
identifikování názorových vůdců a evangelíků značky jim firma může poskytnout
informace o produktu a vzorky za účelem otestování a vytvoření názoru, který budou
dále šířit. Tato činnost se nazývá rozsévání produktu neboli product seeding (Přikrylová
a Jahodová, 2010). Hlavní výhodou, kterou spolupráce s názorovými vůdci přináší, je
kvalitní a relevantní obsah vytvořený někým, komu věří dokonce až 98 % sledovatelů.
Většina lidí také podle doporučení názorových vůdců nakupuje. Klíčem k úspěchu je
výběr afinitního názorového vůdce, aby se pak informace o firmě dostala k žádoucím
spotřebitelům (Losekoot, 2015).
Influenceři se dají pro aktivaci sponzoringu využít jednoduše tak, že budou skrze
své komunikační kanály informovat o tom, že jistá firma sponzoruje danou událost.
V rámci toho, aby své fanoušky nepopudili neskrývaným komerčním obsahem, se
budou sami influenceři pravděpodobně snažit, aby bylo sdělení přirozené a nenásilné.
Vzhledem k altruistické povaze sponzoringu je navíc pravděpodobné, že by názoroví
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vůdci za informování o daném sponzoringu nechtěli tak velký honorář jako v případě
jiných komerčních sdělení.

6.5 On-site activation
Přestože aktivace v místě konání sponzorované akce není novým trendem, její
podoba se neustále mění a dávno jsou ty doby, kdy znamenala jen pověšení banneru
někde v areálu akce. Umístění loga do programů, na letáky a další informační materiály
se stává samozřejmostí, vhodné je ale například v těchto materiálech zprávu
o sponzoringu více artikulovat, neboť zasáhne přímo účastníky akce a je tedy vysoce
relevantní. Firmy se dále snaží vymyslet co nejkreativnější aktivaci v místě konání tak,
aby vyčnívaly mezi konkurenčními stánky a přilákaly k sobě co nejvíce návštěvníků.
Z výzkumu Choie, Stotlara a Parka (2006) například vyplynulo, že návštěvníci nejlépe
hodnotí možnost plnohodnotného vyzkoušení produktu, komunikaci s reprezentanty
firmy „jeden na jednoho“ a rozdávání produktů zdarma. Z technik uvedených v kapitole
5.4 můžeme jako tipy pro on-site activation uvést také firemní pohostinnost, podporu
prodeje a osobní prodej, konkrétně tedy mohou firmy například vybudovat brandovanou
zónu v místě konání akce, kam si návštěvníci budou moci jít odpočinout a zároveň se
tam zúčastnit se soutěže, vyzkoušet si produkt či ho koupit za zvýhodněnou cenu.
U těchto aktivací by měl být přítomen také kvalifikovaný personál, který bude produkt
předvádět a odpovídat na dotazy návštěvníků.
Praktický příklad: Česká spořitelna jako generální partner hudebního festivalu
Colours of Ostrava každoročně v místě konání akce vybuduje Modrou zónu, kde si
v roce 2015 mohli návštěvníci například udělat airbrush tetování, vyrobit si originální
placku, zúčastnit se autogramiád zajímavých hostů nebo se pobavit na každovečerních
live DJ´s parties. Klientům České spořitelny (a jejich doprovodu) pak Modrá zóna
přinesla ještě něco navíc: měli například volný vstup na chill out tribunu s lehátky
a výhledem na hlavní stage nebo do stanu s barem ve výšce přes 4 metry nad zemí,
mohli využít půjčovnu koloběžek a hudební fotokoutek, zapojit se do footbag a yoyo
workshopů, soutěžit v hudebním kvízu, zahrát si stolní fotbálek, air hokej, Nintendo Wii
nebo si nechat udělat nový účes. Samozřejmostí byly dva mobilní bankomaty, z kterých
se za čtyři dny konání festivalu vybralo 8 700 000 Kč. Rozdávaly se zde také modré
kloboučky, sluneční brýle, náramky a pláštěnky. Dále zde byl stánek Nadace Depositum
Bonum zaměřený na „festivalovou fyziku“, kde byly vystaveny netradiční hudební
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nástroje (jeden si mohli zájemci i sami vytvořit) a konala se zde show s kouřovými
efekty. Následně se mohli návštěvníci do stanového městečka nebo do města dopravit
pomocí brandovaných rikš (Česká spořitelna, 2015, Vstřícná banka, 2015).
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Praktická část
7. Metodologie a cíle
Pro zpracování byly zvoleny dvě metody, a to analýza komunikačních aktivit
a rozhovor s Danielou Hadviždžákovou, Junior Digital Managerem ve firmě Bageterie
Boulevard. V případě první metody se jednalo o tzv. výzkum „od stolu“ neboli desk
research, což je sekundární druh výzkumu, pro který je typické vyhledávání, sbírání
a zpracování již existujících dat (Toušek, 2014). V rámci této metody autorka pracovala
s veřejně dostupnými zdroji, jako jsou webové stránky firmy, profily na sociálních sítích
a reklamní materiály, ale zároveň čerpala i z internetových článků marketingových
médií, které psaly právě o tomto sponzoringu. Důležitým zdrojem informací byl také
rozhovor Lenky Čápové pro její diplomovou práci z roku 2014 s tehdejším
marketingovým manažerem Bageterie Boulevard Stanislavem Pekárkem, který se týkal
sponzorské strategie firmy. U druhé použité metody se pak jednalo o kvalitativní
strukturovaný rozhovor, který se označuje jako polostandardizovaný kvůli předem
stanoveným otázkám a volným odpovědím respondenta (Sedláková, 2014). Rozhovor
proběhl po e-mailu v dubnu 2017 a sloužil jako doplnění výše uvedených zdrojů. Jeho
přepis je k práci přiložen, viz Příloha č. 5.
Cílem praktické části je zanalyzovat, jak Bageterie Boulevard aktivovala
sponzoring festivalu Jeden svět v letech 2012-2014. V návaznosti na teoretickou část se
tedy zaměříme konkrétně na následující otázky:
1. Uplatnila firma „sponsorship-linked marketing“?
2. Jaké marketingové nástroje a komunikační kanály firma k „umocnění“ sponzoringu
použila?
3. V jakých případech firma komunikovala sponzoring aktivačně a v jakých
neaktivačně?
4. Artikulovala firma důvod sponzoringu festivalu?
Na závěr praktické části bude shrnuta a zhodnocena zkoumaná aktivace
sponzoringu. Zároveň budou nabídnuta doporučení jak pro Bageterii Boulevard, tak pro
všechny ostatní firmy, které svůj sponzoring kulturních událostí chtějí aktivovat.
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8. Bageterie Boulevard
Česká společnost Bageterie Boulevard o sobě tvrdí, že není fastfood, nýbrž
„exprès gourmet“. To znamená, že pokrmy připravují rychle, ale přitom neslevují
z nároků na kvalitu a chuť, používají čerstvé, sezónní a lokální suroviny. Kromě
nejrůznějších plněných baget prodávají například pečené brambory patatas, krémové
polévky, ice tea vlastní výroby, jogurty či freshe. Specialitou Bageterie Boulevard je
koncept sezónních Chef menu, které vždy sestaví nějaký vyhlášený český šéfkuchař.
První pobočka Bageterie Boulevard se otevřela roku 2003 na dejvickém
Vítězném náměstí. V současnosti jich funguje přes dvacet (některé formou franšíz13),
a to nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Německu a v Dubai. Bageterie
Boulevard spadá pod firmu Crocodille ČR, vyrábějící balené bagety a sendviče
(Bageterie Boulevard, 2016a). Zajímavým konceptem, který dal firmě částečně i jméno,
jsou krátké fiktivní bulvární zprávy, které zdobí interiéry poboček a tisknou se na
podtácky a další materiály. Vtipné a satirické hry se slovy kromě těchto zpráv Bageterie
Boulevard používá i v celé své komunikaci, což ji výrazně odlišuje od konkurence.
Sponzorské aktivity Bageterie Boulevard se zaměřují téměř výhradně na kulturu.
Důvody jsou podle Stanislava Pekárka v podstatě dva: osobní postoj majitele firmy
Crocodille Petra Cichoně a pociťovaná podobnost hodnot Bageterie Boulevard a umění,
což implikuje podobné cílové skupiny. Firma Bageterie Boulevard se totiž vnímá jako
„potrava pro chytrého zákazníka“ a cílí na tzv. white-collars, tedy spíše starší lidi
s většími příjmy pracující v kancelářích (Čápová, 2014). To souhlasí s tvrzením
Pelsmackera, Geuense a Bergha (2003), kteří uvádějí, že publikum, na které se cílí
sponzoringem umění, bývá starší a lépe situované. Firma například nabízí tzv. „kulturní
menu“, v jehož rámci zákazníci na pokladnách partnerských kin a divadel obdrží
k zakoupeným vstupenkám poukázky „k bagetě ice tea zdarma“ na pobočkách
Bageterie Boulevard (Bageterie Boulevard, 2016b). Dále firma sponzoruje nebo
sponzorovala například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Febiofest, Festival
francouzského filmu a festival Mladí ladí jazz, podpořila i dokumentární film Nerodič
13

Franchising popisuje dlouhodobou smluvní spolupráci mezi nezávislými podnikateli – poskytovatelem
franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) – na základě které franchisor
předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku (Franchising.cz,
2008). V češtině se pak často používají přechýlené pojmy franšízing, franšízor a franšízant, vzniklým
pobočkám se říká franšízy.
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nebo výstavu Trnkova Zahrada 214. Také poskytuje podporu studentům FAMU při
natáčení absolventských filmů (Čápová, 2014).

9. Jeden svět
Největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě
nazvaný Jeden svět už 19 let pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. Festival
pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto promítá nejen filmy o politických
kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí
a životním stylu. Po většině projekcí probíhají diskuse s režiséry, hrdiny filmů,
lidskoprávními aktivisty nebo českými experty na danou problematiku. Festival se koná
každoročně, v Praze trvá 11 dnů a pak se přesouvá do dalších 32 měst po celé ČR
(Jeden svět, 2017). Celková návštěvnost v roce 2013 byla 117 334 diváků, z toho
52 739 v Praze (Jeden svět, 2013e). Každý rok je také téma festivalu jiné, konkrétně
v roce 2012 to byly protesty, nepokoje a revolta, v roce 2013 snášenlivost a v roce 2014
práce. Tématům se kromě filmů přizpůsobují i vizuály a celá komunikace festivalu.

10. Případová studie aktivace sponzoringu
Po krátkém představení obou stran sponzoringu nyní zkusíme analyzovat
uvedenou aktivaci sponzoringu podle „Klíčových složek pro úspěšnou aktivaci
sponzoringu“ podle Collett a Fentona (2011), uvedených v kapitole 5. Uvedeme si také
konkrétní formy komunikace a na závěr tato sdělení zanalyzujeme v souladu s teoriemi
o aktivaci a artikulaci sponzoringu uvedenými v kapitole 4. Poslední kapitola nabídne
zhodnocení případové studie a doporučení. Veškerý obrazový materiál je k práci
přiložen, z důvodu zachování dobré čitelnosti byly z textu odstraněny odkazy na
jednotlivé přílohy.

10.1 Aktiva
Jak již bylo řečeno, sponzorská aktiva reprezentují reálné benefity, které sponzor
v rámci sponzorské smlouvy dostane. Vzhledem k tomu, že smlouva mezi Jedním
světem a Bageterií Boulevard není veřejná, nemůžeme určit všechna aktiva, která
sponzor obdržel, některá ale můžeme odhadnout na základě internetových článků
referujících o tomto sponzorství. Jedním z aktiv tak je mediální publicita – vzhledem
k tomu, že je Jeden svět největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských
14

Určeno podle Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017 a následným ověřením na webových
stránkách jednotlivých sponzorovaných entit.
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práv na světě, informuje o něm většina českých médií, mezi nimi Česká televize,
Rádio 1, server Aktualne.cz nebo týdeník Respekt (Jeden svět, 2013e). Bageterie
Boulevard byla uvedena mezi partnery na všech informačních materiálech akce
(webová stránka, mobilní aplikace, newsletter, programy, plakáty atd.). V roce 2013 si
například mobilní aplikaci stáhlo 1883 uživatelů a newsletter oslovil až 5000 lidí (Jeden
svět, 2013e). V témže roce Jeden svět také uvedl pobočky Bageterie Boulevard jako
„další festivalová místa“ na svém webu (Jeden svět, 2013d), který zaznamenal 118 984
návštěv (Jeden svět, 2013e). Firma měla samozřejmě i možnost reklamní prezentace
v místě konání akce (viz kapitola 10.5.5).
Zatímco výše zmíněná aktiva bychom označili jako hmotná, přenos vlastností,
prestiž, uvěřitelnost a exkluzivitu řadíme do nehmotných, protože je jejich hodnota
nefinanční. Přestože jsou tato aktiva obtížně měřitelná a ani sama Bageterie Boulevard
žádné měření těchto hodnot neaplikovala, můžeme konstatovat, že jí je Jeden svět
poskytl. Firmě přineslo partnerství s největším dokumentárním festivalem o lidských
právech na světě zaručeně prestiž a tím, že byla firma jediným generálním partnerem,
dosáhla i určité exkluzivity. Soudíme tak převážně z reakcí účastníků, kteří výběr
sponzora oceňovali (např. Novosadová, 2012; Jeden svět, 2013e) a mediálních ohlasů.

10.2 Zdroje
Podle Collett a Fentona (2011) se zdroje rozdělují na finanční, fyzické a lidské.
Z rozhovoru Stanislava Pekárka s Čápovou (2014) víme, že Bageterie Boulevard
vydává na sponzoring 10-15 % marketingového rozpočtu a že poměr výdajů vydaných
na sponzoring a na aktivaci sponzoringu jsou 4:1. Tyto finanční zdroje sice nedosahují
ideálního poměru 1:2 určovaného akademiky (např. Karlíček a Král, 2011), ale jak
uvidíme níže, i s nízkým rozpočtem na komunikaci se firma snaží o sponzoringu
informovat pomocí levných nástrojů, jako jsou třeba sociální sítě.
Mezi fyzické zdroje bychom mohli zařadit veškeré reklamní nosiče, které
Bageterie Boulevard použila na svých pobočkách k propagaci festivalu (viz kapitola
10.5.4) a také bagety, které firma rozdávala návštěvníkům festivalu zdarma nebo za
dobrovolný příspěvek.

42

Jako lidské zdroje můžeme označit jak pracovníky Bageterie Boulevard, kteří se
na koordinaci sponzoringu podíleli, tak i pracovníky marketingových a mediálních
agentur, které pro firmu toto téma komunikovaly. V letech 2012 a 2013 kampaně
vymyslela kreativní agentura Yinachi (MediaGuru, 2012; MediaGuru, 2013)
a o komunikaci se starala agentura Stratex (MarketingSalesMedia, 2013a), poslední rok
to měly na starost agentury Skriečka a Brandly (MediaGuru, 2014). Neměli bychom
zapomenout ani na pracovníky na pobočkách Bageterie Boulevard obsluhující
návštěvníky festivalu, kteří si přišli pro zvýhodněnou bagetu.

10.3 Cílové skupiny
Jak již bylo řečeno, cílová skupina zákazníků Bageterie Boulevard jsou
tzv. white-collars, tedy spíše starší lidé s většími příjmy pracující v kancelářích. Podle
Stanislava Pekárka ale jejich cílová skupina zároveň není úzkoprofilová vzhledem
k tomu, že jsou fast food. Myslí si, že překryv jejich cílové skupiny a cílové skupiny
Jednoho světa není 100%, protože velká část návštěvníků festivalu jsou studenti, kteří
do skupiny white-collars nepatří, předpokládá nicméně, že do této skupiny dorostou
v období cca do 15 let. Zároveň vnímá, že cíloví spotřebitelé obou entit mají zájem
o současné dění a tvorbu přidané hodnoty (Čápová, 2014). I Novosadová (2012) si
myslí, že cílové skupiny obou entit spolu korespondují. Za zmínku stojí také to, že
v roce 2014 Bageterie Boulevard směřovala komunikaci sponzoringu i na potenciální
zaměstnance, když ke vstupenkám rozdávala „knížku pracovních příležitostí“ (viz níže).

10.4 Formy komunikace
10.4.1

Klíčové vizuály

Společné prvky klíčových vizuálů komunikujících sponzoring festivalu všech
ročníků byly následující:
• slogan pro daný ročník
• logo Bageterie Boulevard
• titul partnera festivalu
• logo Jednoho světa
Je zajímavé, že pro každý ročník Bageterie Boulevard vymyslela originální
slogan a označení sebe sama jako partnera festivalu. Konkrétně v roce 2012 se označila
jako „Hrdý partner Jednoho světa“ a slogan byl „Některé věci nelze bagetelizovat“.
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O rok později bylo tématem festivalu snášenlivost, a tak se z firmy stal „Snesitelný
partner Jednoho světa“ za doprovodu sloganu „Raději se snýst než se sníst“. V roce
2014 bylo kvůli tématu práce označení změněno na „Pilný partner Jednoho světa“
a slogan byl tentokrát „Bez práce nejsou bagety“. Dominujícím prvkem vizuálů pak
byla buď fotografie (2012), obrázek (2013), nebo citace (2014).
V roce 2013 Bageterie Boulevard kromě hlavního vizuálu vytvořila ještě další,
které informovaly o možnostech pomoci organizaci Člověk v tísni. Bylo na nich za
doprovodu obrázků vysvětleno, že když člověk půjde na Jeden svět, dostane pak bagetu
na pobočkách Bageterie Boulevard za dobrovolný, tedy „snesitelný“ příspěvek. Za ten
pak bude moci organizace Člověk v tísni potřebným pořídit např. „záchod místo křoví“,
„tři ovocné stromy“, „pumpu na vodu“ nebo „bezpečný porod“ (Bageterie Boulevard,
Facebook účet, 2017). Celkem se na pobočkách v Plzni, Praze, Hradci Králové, Ostravě
a Liberci vybrala částka 373 389 Kč, která byla věnována na zahraniční projekty
společnosti Člověk v tísni (Jeden svět, 2013e).

10.4.2

Videa

Pro každý ročník festivalu vytvořila Bageterie Boulevard speciální video spot,
který osobitě představoval téma daného ročníku. V roce 2012 spot sestával ze záběrů
různých bojujících lidí a měl znázorňovat myšlenku, že když jsme byli malí, prali jsme
se za pravdu a spravedlnost, ale jak rosteme, učíme se věci zlehčovat a bagatelizujeme.
Proto je třeba zaujmout postoj, zkusit se znovu poprat – aspoň na ty dva týdny konání
festivalu (MediaGuru, 2012). O rok později byl spot vytvořen ve stylu válečné porady
a záběrů z války, kde mezi sebou bojovaly různé druhy potravin. Válka skončila
usmířením v podobě bagety, do které se naskládaly všechny potraviny, protože
„snášenlivost se vyplácí“. V roce 2014 video citovalo knihu Cesta Steva Jobse: „Kdo
v sobotu nepřijde do práce, v neděli už chodit nemusí.“ Zároveň ale bylo dodáno, že
toho se u nich lidé bát nemusejí, protože pro ně mají práce dost (Bageterie Boulevard,
neoficiální YouTube účet, 2014).

10.4.3

Letáky

V roce 2013 Bageterie Boulevard vytvořila letáky k festivalu, kde doporučovala
vybrané dokumenty z programu. Celý leták graficky odpovídal vizuálům Bageterie
Boulevard pro daný ročník a byl těmito vizuály i potištěn.
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10.4.4

Hlasovací lístky

V roce 2012 návštěvníci festivalu ke vstupence dostávali i papírovou kartičku,
která sloužila především jako hlasovací lístek. Na první pohled graficky evokovaly
značku Bageterie Boulevard (žluté pozadí, písmo) a i styl hlasování odpovídal
sponzorovi – filmům se místo hvězdiček nebo bodů udělovaly bagety. Hlasovací lístek
byl zároveň i poukázkou na bagetu zdarma v Bageterii Boulevard, protože „s prázdným
žaludkem revoluci neuděláš“. Samozřejmostí pak bylo umístění loga BB spolu se
sloganem „Některé věci nelze bagetelizovat" a vysvětlením, že je firma „Hrdý partner
Jednoho světa“. Lístek odkazoval i na speciální microsite www.bagetelizace.cz
(Novosadová, 2012). Také v roce 2013 hlasovací lístky odpovídaly vizuálu
vytvořenému Bageterií Boulevard pro daný ročník a opravňovaly k bagetě za
dobrovolný, tedy „snesitelný“ příspěvek.

10.4.5

Knížka pracovních příležitostí

Zajímavá aktivace v roce 2014 byla tzv. „knížka pracovních příležitostí“, kterou
návštěvníci dostávali k zakoupené vstupence. Knížka obsahovala nabídky práce
v Bageterii Boulevard, o kterou se mohli zájemci ucházet na centrále společnosti.
Splnili-li podmínky stanovené zákonem pro získání dohody o pracovní činnosti, měli
možnost stát se na jeden měsíc členem týmu Bageterie Boulevard. Stejnou částku, jakou
si brigádníci v bageteriích vydělali, firma navíc věnovala na konto organizace Člověk
v tísni (MediaGuru, 2014). V případě spokojenosti byla dotyčným nabídnuta práce na
stálý pracovní úvazek. Podle Stanislava Pekárka se celkem přihlásilo přibližně 20 lidí,
z nichž cca osm skutečně nastoupilo na hlavní pracovní poměr (Čápová, 2014).
Podle Cornwell (1995) zahrnuje „sponsorship-linked marketing“ marketingové
aktivity komunikující asociaci se sponzoringem, což kapitola 10.4 v případě naší
případové studie potvrdila. Odpověď na první výzkumnou otázku „Uplatnila firma
‚sponsorship-linked marketing‘?“ je tedy kladná. Následující kapitola poskytne
odpověď na druhou výzkumnou otázku „Jaké marketingové nástroje a komunikační
kanály firma k ‚umocnění‘ sponzoringu použila?“.
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10.5 Použité komunikační kanály
10.5.1

Microsite

V roce

2012

Bageterie

Boulevard

vytvořila

speciální

microsite

www.bagetelizace.cz, kde komunikovala v podstatě to samé, jako na vizuálech a ve
videích k danému ročníku, byla tedy dle slov Hadviždžákové postavena zejména na
bannerech a spotech. Firma zde uváděla také hlavní důvody, proč se pro partnerství
rozhodla (Novosadová, 2012).

10.5.2

Sociální sítě

Bageterie Boulevard každý rok sponzoring komunikovala jen na svém
facebookovém profilu, protože účty na Instagramu a YouTube v té době ještě neměla
založeny. Obvykle se jednalo o nahrání vizuálu daného ročníku jako fotografie
s popiskem, ve kterém firma informovala, že je sponzorem Jednoho světa, jaké důvody
ji k tomu vedly a jak se její partnerství projevuje. Příspěvky také samozřejmě
obsahovaly pozvání na festival. Každý rok firma vytvořila speciální fotoalbum s vizuály
pro daný ročník, v letech 2012 a 2013 si změnila i profilový obrázek na slogan a logo
k danému ročníku festivalu a v roce 2013 nahrála vizuál rovněž jako svou úvodní fotku
(Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017). Firma bohužel na Facebooku nesdílela
videa propagující partnerství s Jedním světem, protože podle slov Hadviždžákové
v těchto letech začali Facebook jako firma teprve objevovat, a neorientovali se tudíž
dostatečně v možnostech propagace, které síť nabízela.

10.5.3

Outdoorová reklama

Plakáty ke kampani byly umístěny po Praze pomocí CLV15 (MediaGuru, 2013),
v ulicích Národní a Francouzská se nacházely také velkoplošné bannery. V roce 2013
kampaň probíhala i v prostorách středních a vysokých škol, kde se distribuovaly letáky
a plakáty.

10.5.4

Komunikace v místě prodeje

Sponzoring byl komunikován rovněž přímo na pobočkách Bageterie Boulevard,
a to konkrétně pomocí CLV, plakátů, polepů výloh a podtácků (Čápová, 2014). V roce
2013 byly využity také informační tabule a pokladny (kde bývá jindy prezentovaná
nabídka jídel), na které byly nalepeny vizuály informující o možnostech pomoci
15

CLV znamená CityLight Vitrine, tedy nosič venkovní reklamy zpravidla o rozměrech 118,5 x 185 cm.
CityLighty bývají prosvětlené (MediaGuru, 2017c).
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organizaci Člověk v tísni (Joinmusic, 2015). U pokladen pak byly umístěny průhledné
kasičky, do kterých zákazníci mohli házet peníze. Na pobočky byly dokonce
instalovány televizní obrazovky, na kterých se promítalo prezentační festivalové video
s upoutávkami

na filmy. Televize byly umístěny na

stojanech polepených

odpovídajícím vizuálem pro daný ročník (Joinmusic, 2015). Na pobočkách se také
distribuovaly letáky.

10.5.5

On-site activation

V místě konání akce měla Bageterie Boulevard samozřejmě rozmístěné své
plakáty a roll-upy16, rozdávaly se výše popsané letáky a logo firmy bylo navíc vidět
i v seznamu partnerů na plakátech Jednoho světa (Jeden svět, 2013c). Před filmy se také
promítaly videospoty pro daný ročník a každý rok se konal Večírek Bageterie
Boulevard, který byl určen pro firemní hosty. V roce 2012 a 2013 ke každé vstupence
návštěvníci dostávali výše popsaný hlasovací lístek, který sloužil zároveň i jako
poukázka na bagetu zdarma v roce 2012, respektive za dobrovolný příspěvek o rok
později. V roce 2014 byla návštěvníkům rozdávána „knížka pracovních příležitostí“.
V roce 2013 se na festivalu udělovala také Divácká cena Bageterie Boulevard,
o jejímž udělení rozhodovali sami návštěvníci pomocí brandovaných hlasovacích lístků
přímo v kinech. Celkem se hlasování zúčastnilo 23 966 diváků (Jeden svět, 2013e).
Firma se postarala i o občerstvení na zahajovacím večírku, který byl určen pro všechny
partnery a sponzory akce, a měla také umístěnou inzerci v oficiálním programu festivalu
(Jeden svět, 2013c).

10.6 Cíle
Jako cíle, kterých se Bageterie Boulevard snažila dosáhnout pomocí sponzoringu
Jednoho světa, bychom mohli určit následující17:
• Povědomí o značce. Tím, že Bageterie Boulevard ke každé vstupence rozdávala
poukazy na bagetu nebo knížku pracovních příležitosti, zajistila, že každý návštěvník
věděl o jejím sponzoringu. V roce 2013 například rozdala přes 10 000 baget za
dobrovolný příspěvek (Jeden svět, 2013c), což svědčí o velkém zásahu kampaně.

16

Roll-up je (obvykle) hliníkový stojan s navíjecím systémem pro reklamní médium, zpravidla natištěné
na PVC nebo textilní banner. Rozměry, materiály a provedení jsou různé, vyrábí se např. i oboustranný
roll-up (Arepix, 2011).
17
Určeno podle Collett a Fentona, 2011.
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Outdoorovou kampaní a komunikací v místě prodeje a na sociálních sítích budovala
povědomí také u lidí, kteří festival nenavštívili.
• Asociace se značkou. Bageterie Boulevard se spoléhala na expertní odhady, které
potvrdily, že návštěvníci festivalu věděli, že firma byla jeho sponzorem (Čápová, 2014).
• Vnímání značky. Podle Pekárka bylo záměrem sponzoringu spíše dlouhodobé
budování image značky (Čápová, 2014).
• Oblíbenost. Podle Pekárka zákazníci velice příznivě reagovali na sociálních sítích
Bageterie Boulevard na zmínky o sponzoringu Jednoho světa (Čápová, 2014).
V závěrečné zprávě Jednoho světa 2013 byl také uveden ohlas jedné z divaček, která
oceňovala výbornou práci s médii a marketing: „(…) oceňuji zapojení a vtipnou formu
prezentace sponzora Bageterie Boulevard, výborný nápad. Využila jsem mezi filmy
přestávku na svačinu s dobrovolným příspěvkem a jistě se díky této aktivitě vrátím jak
k bagetám, tak hlavně k Jednomu světu jako skvělé akci otevírající oči všem, kdo
chtějí,“ (Jeden svět, 2013e).
• Relevance. Tyto příznivé reakce implikují i to, že zákazníci Bageterie Boulevard
vnímali sponzoring Jednoho světa jako relevantní.
• Vzít značku v úvahu. Například Novosadová (2012) přiznává, že přestože předtím do
Bageterie Boulevard nechodila, po navštívení Jednoho světa a setkání se s aktivací
sponzoringu si nejen zašla pro bagetu zdarma, ale zapamatovala si i téměř veškerý
sortiment Bageterie Boulevard a přemýšlí, že tam v budoucnu opět zajde.
• Vytvoření vztahu se značkou. Příklad Novosadové dokládá, že si se značkou i za
krátký čas dokázala vytvořit nějaký vztah. To bude jistě případ i dalších návštěvníků
festivalu.
• Zaujetí potenciálních zaměstnanců. Pomocí knížky pracovních příležitostí dokázala
firma zaujmout více jak 20 lidí, kteří k ní šli na jeden měsíc pracovat.
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• Předvádění značky. Přestože si museli návštěvníci festivalu pro onu bagetu zdarma
dojít na některou pobočku, zájem o to byl veliký. Podle Novosadové (2012) se např. ve
Vodičkově ulici tvořily velmi dlouhé fronty a zájemci tak měli čas zapamatovat si téměř
celou nabídku Bageterie Boulevard, zaměstnanci byli i přes nápor zájemců vstřícní
a bagety nebyly žádným způsobem ošizené.
• Platforma pro propagaci a marketing. Aktivace v místě konání festivalu znamenala
pro Bageterii Boulevard také prostor pro reklamu.
• Alternativa k reklamě. Sponzoring Jednoho světa poskytl Bageterii Boulevard také
komunikační obsah, který mohl nahradit běžnou produktovou reklamu.
Přestože Bageterie Boulevard v rámci svých marketingových aktivit sleduje
ukazatele povědomí o značce, image značky a postoj ke značce, neměřila, jak byly tyto
ukazatele ovlivněny sponzoringem Jednoho světa. Jako důvod Stanislav Pekárek uvádí,
že na sponzoring věnují jen malé procento rozpočtu a zjistit eventuální přínosy by stálo
peníze a spotřebitele by průzkumy otravovaly. Jako smysluplné to tedy vnímá jen
v případě, kdy firma na sponzoring vynakládá více než 80 % rozpočtu (Čápová, 2014).

10.7 Analýza konkrétních sdělení s ohledem na teorii aktivace
sponzoringu
10.7.1

Aktivační vs. neaktivační „umocňování“

Podle Weekse, Cornwell a Drennan (2008) se „umocňování“ sponzoringu
rozděluje na aktivační a neaktivační, přičemž jako aktivační se označují ty druhy
komunikace, které povzbuzují angažovanost publika a vybízejí k interakci se
sponzorem, zatímco neaktivační komunikace je taková, která propaguje sponzoring, ale
je publikem zpracovávána pasivně. Na základě této teorie můžeme výše uvedené formy
komunikace rozdělit do následující tabulky, a tím získáme odpověď na třetí výzkumnou
otázku „V jakých případech firma komunikovala sponzoring aktivačně a v jakých
neaktivačně?“.
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Tabulka č. 2: Druhy „umocnění“ a případný způsob aktivace v případové
studii Bageterie Boulevard: komunikace sponzoringu Jednoho světa.
Neaktivační „umocnění“

Aktivační „umocnění“

Způsob aktivace

Microsite

Předpokládá se, že uživatel internetu
na microsite přišel úmyslně a aktivně
s ní alespoň chvíli interagoval (četl si
texty, pouštěl si videa atd.).

Příspěvky na Facebooku

Na Facebooku mohl každý uživatel
příspěvky komentovat, sdílet či
označit jako „To se mi líbí“.

CLV a velkoformátové bannery
(outdoorová reklama)

-

Plakáty a letáky na školách

Plakáty na pobočkách z roku 2013
informující o dobrovolném
příspěvku a způsobu pomoci
+ Brandované kasičky

Další plakáty a CLV na
pobočkách, televizní obrazovky,
podtácky a polepy výloh

Na plakátu byl jasně popsaný postup,
jak mohl zákazník pomoci, místo pro
přispění navíc bylo shodné s místem
reklamy.
-

Hlasovací lístky

Na brandovaném lístku návštěvník
uděloval filmům bagety, navíc za něj
potom na pobočkách dostal bagetu
zdarma nebo za dobrovolný příspěvek.

Knížka pracovních příležitostí

Nezaměstnaní návštěvníci festivalu se
mohli s touto knížkou na centrále
Bageterie Boulevard ucházet
o brigádu.

Divácká cena Bageterie
Boulevard

Návštěvníci svým hlasováním sami
rozhodli o tom, kdo vyhraje cenu
Bageterie Boulevard.

Loga, plakáty a roll-upy v místě
konání festivalu

-

Inzerce v programu festivalu

Občerstvení na zahajovacím
večírku

Hosté mohli aktivně vyzkoušet
(ochutnat) produkt sponzora.

Večírek Bageterie Boulevard

Firemní pohostinnost.

Zdroj: autorka.

10.7.2

Artikulace

Jak již bylo definováno, artikulací nazýváme komunikování důvodu, proč firma
danou událost sponzoruje (Cornwell, Weeks a Roy, 2005). Bageterie Boulevard ty své
vysvětlila například v tiskových zprávách. V roce 2012 chtěla svou kampaní se
sloganem „Některé věci nelze bagatelizovat“ Čechy upozornit, že relativní blahobyt,
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klid a svoboda, ve které nyní žijeme, není nic samozřejmého (MediaGuru, 2012). O rok
později vysvětlovala firma důvod partnerství v tiskové zprávě takto: „Bageterie
Boulevard se ztotožňuje s myšlenkou a zároveň hlavním tématem letošního ročníku
festivalu a svým partnerstvím chce podpořit snahu upozornit na tyto nebezpečné
tendence, které se poslední dobou objevují v české společnosti jako například negativní
vnímání menšin jiné národnosti, rozdílný politický názor, odlišný způsob života či
způsob chování atd.“ Petr Cichoň, jednatel a majitel společnosti Crocodille ČR, dodal,
že „[m]noho lidí se totiž nechává unášet představou, že jejich pravda je jediná platná
a na ‚jinakost‘ reagují podrážděně. Přitom rasismus, diskriminace a xenofobie nás jen
omezují v našem vlastním růstu. Hlavním mottem celé kampaně je proto snášenlivost
mezi lidmi, světy, myšlenkami. Chceme ukázat, že je mnohem lepší se ‚snýst, než se
sníst‘,“ (Bageterie Boulevard, 2013).
Je velmi zajímavé, že i Jeden svět artikuloval své partnerství s Bageterií
Boulevard, což ze strany sponzorovaných entit nebývá zas tak obvyklé. Na webové
stránce ročníku 2013 v sekci „Často kladené otázky“ odpověděl na otázku „Proč je
generálním partnerem festivalu Bageterie Boulevard?“ takto: „Společnost Člověk v
tísni, pořadatel festivalu Jeden svět, si zakládá na spolupráci s transparentními,
seriózními a odpovědnými partnery. Bageterie Boulevard, která je ryze českou firmou,
tyto vysoké nároky splňuje a sdílí hodnoty Jednoho světa. V rámci svých provozoven
rychlého občerstvení klade Bageterie Boulevard důraz na lokální suroviny, kvalitu
připravovaných produktů a velkou pozornost věnuje také ekologické likvidaci odpadu
a recyklaci (například pro účely krmení zvířat), a zamezuje tak plýtvání surovinami,“
(Jeden svět, 2013).
Odpověď na čtvrtou výzkumnou otázku „Artikulovala firma důvod sponzoringu
festivalu?“ není tak jednoznačná jako v případě předchozích otázek. Bageterie
Boulevard své důvody totiž artikulovala v tiskových zprávách, které nejsou primárně
míněny pro cílovou skupinu spotřebitelů. Podle Novosadové (2012) firma důvody ke
sponzoringu uvedla i na microsite www.bagetelizace.cz, což ale vzhledem k již
nefungujícím stránkám nelze ověřit. Odpovědí na výzkumnou otázku je tedy ano, ale
s výhradami kvůli nevhodnému cílení a nemožnosti kontroly.
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10.8 Zhodnocení a doporučení
Jak jsme mohli vidět, Bageterie Boulevard svůj sponzoring Jednoho světa
komunikovala pomocí různých forem komunikace a komunikačních kanálů. Jako jedna
z mála firem v České republice pro komunikaci sponzoringu vytvořila speciální vizuály
a videa, mimořádnou kreativitu také projevila při navržení hlasovacích lístků a knížky
pracovních příležitostí. Virální potenciál kampaní byl umožněn provokativností
a důvtipem vizuálů (především toho z roku 2012).
Co se týče komunikačních kanálů, za pochvalnou zmínku stojí zejména
vytvoření microsite a rozmanitost komunikace v místě prodeje. Naopak zarážející je
chybějící informace o sponzoringu na webových stránkách Bageterie Boulevard, což
bývá považováno za nejjednodušší formu aktivace sponzoringu. Aktivace v místě
konání festivalu byla také na dobré úrovni, za vyzdvižení stojí výše zmíněné hlasovací
lístky, knížka pracovních příležitostí a firemní pohostinnost v podobě Večírku Bageterie
Boulevard.

Je

těžké

hodnotit

využití

sociálních

sítí

vzhledem

k rychlosti

technologického posunu, je totiž nyní téměř nemožné určit, v jaké míře mohly firmy
využívat Facebook před pěti lety, a proto možná není zas s takovým podivem, že
Bageterie Boulevard na svém profilu nesdílela propagační videa k festivalu. Když se
podíváme na současné profily firmy na Facebooku, Instagramu a YouTube, můžeme
pozorovat, že zde firma aktivně komunikuje sponzoring filmového festivalu Karlovy
Vary, lze tedy říci, že firma se ve využívání sociálních sítích zlepšila. Bageterie
Boulevard má rovněž svůj vlastní blog, který v době sponzoringu Jednoho světa ještě
neexistoval, nicméně ani v současné době ho firma nevyužívá k aktivacím sponzoringu,
což by autorka do budoucna určitě doporučila změnit. Na webových stránkách
Bageterie Boulevard se může člověk také zapsat k odebírání newsletteru, pokud firma
tedy e-mailing používala i v době konání festivalu, nabízelo by se zahrnutí informace
o sponzoringu i do tohoto média. Firma v současné době k propagaci používá i placenou
internetovou reklamu, ale nevíme, jestli to tak bylo i v letech 2012-2014. Pokud ano,
své produktové bannery a videospoty bývala mohla vyměnit za materiály komunikující
sponzoring festivalu.
Výše uvedená doporučení se týkala pouze kanálů, které už Bageterie Boulevard
ve své marketingové komunikaci v té době využívala, neznamenaly by tudíž výrazné
zvýšení nákladů na aktivaci. Pokud by autorka mohla doporučit i některý z dalších
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nástrojů, bylo by to zapojení názorových vůdců, kteří jsou cenově pravděpodobně
nejefektivnější. U Bageterie Boulevard se jejich využití navíc nabízí díky Chef menu,
které pokaždé připravuje a zaštituje nějaký šéfkuchař, jeden z nich se tedy mohl stát
i ambasadorem sponzoringu Jednoho světa a propagovat ho ve svých příspěvcích na
sociálních sítích.
Autorka by závěrem chtěla vyjádřit i doporučení pro všechny ostatní firmy, které
by chtěly svůj sponzoring kulturních událostí aktivovat. Zásadní dle jejího názoru je
navržení speciální kreativy, která bude komunikovat pouze daný sponzoring. Ideální je
vymyšlení takového sdělení, které bude zajímavé, zábavné a provokativní, aby se
usnadnilo jeho virální šíření. Tato kreativa se může propagovat skrze tradiční média,
jako outdoorová reklama či inzerce, daleko spíše by ale autorka doporučila využití
nových médií, které jsou cenově efektivnější, flexibilnější a snadněji měřitelné. Jako
nejvhodnější se jeví sdílení vizuálů a videí na sociálních sítích a jejich použití jako
internetových bannerů a videoreklam. Jako komunikační minimum určuje autorka
zmínku o sponzoringu na firemních webových stránkách, dále je vhodné o něm
informovat na firemních blozích a v e-mailech. Vydání zvláštní tiskové zprávy o daném
sponzoringu je také velice dobrý způsob, jak o něm zvýšit povědomí, a to díky případné
mediální publicitě. V poslední době stoupá popularita názorových vůdců a jejich využití
pro marketingové účely se jeví jako velmi efektivní, proto by firmy měly zvážit i tuto
možnost komunikace sponzoringu. Za nízké cenové náklady se dá sponzoring aktivovat
i v místě prodeje firmy, např. pomocí plakátů či letáků. Guerillová kampaň je velmi
dobrý nástroj, vyžaduje ale vcelku obsáhlou přípravu a její výsledek je nejistý, firmy by
se do ní tedy měly pouštět jen po řádném uvážení. Stěžejní je sponzoring aktivovat
v místě konání sponzorované akce, a to pomocí podpory prodeje (sampling,
ochutnávky, zvýhodněný prodej produktu), osobního prodeje a firemní pohostinnosti,
protože se tím zasáhne velmi afinitní cílová skupina. Pokud by firma měla na aktivaci
alokován vysoký rozpočet, dalo by se uvažovat i o speciální mobilní aplikaci,
počítačové hře a eventech.

Závěr
Práce představila aktivaci sponzoringu, tedy dodatečné komunikování vztahu
sponzora se sponzorovanou akcí, jako jeden z předpokladů úspěšného sponzoringu
a snažila se skrze uvedení akademických názorů a výzkumů zabývajících se tímto
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konceptem docílit toho, aby o ní firmy začaly uvažovat jako o nedílné součásti
sponzoringu. Byl vysvětlen rozdíl mezi aktivačním a neaktivačním „umocňováním“
sponzoringu,

jako

aktivační

tedy označujeme

ty druhy

komunikace,

které

povzbuzují angažovanost publika a vybízejí k interakci se sponzorem, zatímco
neaktivační komunikace je taková, která propaguje sponzoring, ale je publikem
zpracovávána pasivně. Práce se také zabývala artikulací sponzoringu, tedy
komunikováním důvodu, proč firma danou událost sponzoruje.
Pro lepší pochopení aktivace sponzoringu autorka uvedla její klíčové složky, a to
aktiva, zdroje, cílové skupiny, kanály a cíle. Aktiva nabídnutá sponzorovanou akcí
reprezentují reálné benefity, které sponzor v rámci sponzorské smlouvy dostane, a dělí
se na hmotná (finanční) a nehmotná (nefinanční). Zdroje, které sponzor může do
aktivace investovat, jsou buď finanční, fyzické nebo lidské. Přestože se práce zabývala
pouze cílovou skupinou spotřebitelů, zmínila i další cílové skupiny, konkrétně
dodavatele,

odběratele,

zaměstnance,

média,

instituce

a

organizace.

Mezi

komunikačními kanály práce zmínila např. reklamu, podporu prodeje, přímý marketing,
PR nebo osobní prodej. Cíle aktivace se pak zaměřují na budování značky, zapojení
cílových skupin (engagement) nebo na získání komerčních výhod.
Komunikační kanály navržené Collett a Fentonem (2011) autorka ještě doplnila
o vlastní seznam aktuálních marketingových a mediálních trendů, které by se dle jejího
názoru mohly také při aktivaci sponzoringu využít. Uvedla guerillovou komunikaci,
word-of-mouth marketing, názorové vůdce, on-site activation a nejrůznější nová média,
jako například sociální sítě, mobilní aplikace, placenou internetovou reklamu či
advergaming. Možnosti komunikace jsou tak v práci popsány velice komplexně.
Autorka také vysvětlila pojem obsahový marketing, tedy vytváření firemního obsahu
sdíleného s veřejností, který se stává čím dál tím důležitějším nástrojem pro diferenciaci
firmy od konkurence. Firmy, které si například nejsou jisté, co by mohlo být jejich
obsahem, mohou sdílet právě informace o sponzoringu.
V praktické části byla uvedena případová studie firmy Bageterie Boulevard
a jejího sponzoringu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v letech 2012-2014.
Tato aktivace se analyzovala pomocí klíčových složek pro aktivaci sponzoringu podle
Collett a Fentona (2011) a pomocí teorií o artikulaci a aktivačním versus neaktivačním
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„umocňování“ sponzoringu převážně podle autorů Cornwell, Weeks a Roy (2005)
a Weeks, Cornwell a Drennan (2008). Na závěr práce poskytla zhodnocení dané
sponzorské aktivace a navrhla doporučení jak pro Bageterii Boulevard, tak pro další
firmy, které by svůj sponzoring kulturních událostí chtěly aktivovat.
Práce měla ambici stát se uceleným návodem pro aktivaci sponzoringu
kulturních událostí, která v České republice není příliš častá. V první části lze nalézt
potřebný teoretický základ pro pochopení konceptu, pro přehlednost je text doplněn
o grafy, tabulky a velké množství praktických příkladů. Stěžejní přidanou hodnotou
práce je komplexní seznam komunikačních kanálů, které lze pro aktivaci sponzoringu
mířenou na cílovou skupinu spotřebitelů použít. Případová studie uvedená v praktické
části pak slouží jednak jako reálný důkaz toho, že je aktivace kulturního sponzoringu
v českém prostředí možná, ale také jako inspirace pro další firmy. Ty navíc mohou
čerpat i z doporučení uvedených závěrem.
Práce se věnovala pouze aktivaci sponzoringu kulturních událostí, jako další
možná témata výzkumu by tedy autorka doporučila aktivaci sponzoringu výtvarného
umění, filmu, architektury, kulturních institucí, památek či samotných umělců.
Zajímavé by také bylo zaměřit se pouze na jeden aktuální marketingový trend, například
advergaming nebo názorové vůdce, a rozebrat veškeré možnosti aktivace sponzoringu
pouze v rámci tohoto nástroje.

Summary
The thesis introduced the term sponsorship activation (the additional
communication of the relationship between the sponsor and the sponsored event), as one
of the prerequisites for successful sponsorship. By presenting academic opinions and
researches regarding this topic, it tried to reason firms into considering sponsorship
activation as an integral component of sponsorship. The difference between activational
and non-activational leveraging was explained, being activational those types of
communication that engage the consumers and encourage them to interact with the
sponsor, and non-activational those that promote sponsorship, but are processed
passively by the public.
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For better understanding of the concept, the author brought forward its key
ingredients: sponsorship assets, resources, target groups, channels and objectives. The
assets offered by the sponsored event represent the real benefits which the sponsor
obtains and can be both tangible (financial) and intangible (non-financial). The
resources that the sponsor can invest in sponsorship are either financial, physical or
human. Although the thesis dealt only with the target group of consumers, also other
groups were mentioned, such as suppliers, employees, media, institutions and
organizations. As possible communication channels, advertising, sales promotion, direct
marketing or PR were mentioned among others. The sponsorship activation's objectives
can be aimed at brand building, engagement of target groups or gaining a commercial
advantage.
The author added to the communication channels suggested by Collett and
Fenton (2011) her own list of current marketing and media trends, which could be also
used when activating the sponsorship. She proposed guerrilla communication, word-ofmouth marketing, opinion leaders, on-site activation and diverse new media, such as
social networks, mobile applications, paid online advertising or advergaming. The
possibilities for sponsorship communication are therefore very complexly described.
The author also explained the term content marketing (the creation of the company's
own content shared with public), which is becoming more and more important a tool for
differentiation from competitors. The companies that are not sure, what their content
could be, can share precisely the information about sponsorship.
In the practical part, a case study of the company Bageterie Boulevard and its
sponsorship of the documentary festival One World in the years 2012-2014 was
presented. This activation was analyzed using the key ingredients of sponsorship
activation according to Collett and Fenton (2011) and the theories about articulation and
activational versus non-activational leveraging mostly according to Cornwell, Weeks
and Roy (2005) and Weeks, Cornwell and Drennan (2008). In conclusion, the thesis
provided evaluation of the sponsorship activation and suggested recommendations both
for Bageterie Boulevard and for other firms that would like to activate their cultural
events' sponsorship.
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The ambition of this thesis was to become a comprehensive manual for cultural
events' sponsorship activation, which is not very common in the Czech Republic. In the
first part, a theoretical background necessary for understanding the concept can be
found. For clarity, the text is accompanied by graphs, tables and a large number of real
examples. The principal added value of this thesis is the complex list of communication
channels which can be used for sponsorship activation aimed at consumers' target
group. The case study presented in the practical part then serves both as a proof, that the
activation of cultural sponsorship in the Czech Republic is possible, and as an
inspiration for other firms. Moreover, these firms can make use of the recommendations
mentioned in the conclusion.
The thesis devoted itself only to the sponsorship activation of cultural events, as
other possible subjects of academic research would the author therefore suggest the
activation of sponsorship of fine arts, film, architecture, cultural institutions, historic
sites or even artists. It would be also interesting to focus only on one current marketing
trend, such as advergaming or opinion leaders, and examine all the possibilities of
sponsorship activation just within this trend.
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Přílohy
Příloha č. 1: Příspěvek na Facebooku České spořitelny aktivující sponzoring
Colours of Ostrava.

Zdroj: Česká spořitelna, Facebook účet, 2017.
Příloha č. 2: Mapa ukazující, z jakého místa a v jakém počtu dorazili návštěvníci
do Prahy, místa konání SIGNAL festivalu.

Zdroj: O2 Modrý blog, 2016.
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Příloha č. 3: Mobilní aplikace SIGNAL festivalu se sponzorskými zprávami.

Zdroj: SIGNAL Festival, mobilní aplikace, 2016.
Příloha č. 4: Virální video na facebookových stránkách Mercedes-Benz
upozorňující na sponzoring Pražského jara.

Zdroj: Mercedes-Benz, Facebook účet, 2017.
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Příloha č. 5: E-mailový rozhovor s Danielou Hadviždžákovou z firmy Bageterie
Boulevard z dubna 2017.
1.

Komunikovali jste nějak sponzoring Jednoho světa v letech 2012-2014 na
stránkách www.bb.cz? Dohledali byste případně, jak tato zmínka vypadala?
Na komunikaci byla vytvořena individuální microsite, na které jsme komunikovali
vlastně totéž, co na ostatních vizuálech společně se spoty, které je možné dohledat
online.

2.

Komunikovali jste nějak sponzoring Jednoho světa v letech 2012-2014 na
blogu www.bb.cz/bblog? Dohledali byste případně tyto články?
Nekomunikovali, protože v té době ještě bblog neexistoval.

3.

Dohledali byste někde náhledy nebo přepis stránky www.bagetelizace.cz z roku
2012?
Bohužel web ani jeho pozůstatky jsme nedohledali, fungoval ale ve stejné tonalitě
jako celá kampaň. Web byl postaven zejména na bannerech a spotech.

4.

Na Facebooku jsem našla obrázky letáků z roku 2013, kde se tyto letáky rozdávaly?
Na pobočkách BB nebo v místě konání festivalu?
Na pobočkách, v místě konání festivalu a SŠ/VŠ.

5.

Proč jste na Facebooku BB nesdíleli videospoty propagující partnerství s Jedním
světem?
V těchto letech jsme ještě Facebook prakticky začali jako firma objevovat a nebyli
jsme dostatečně orientovaní v možnostech propagace, které nabízel.

6.

Je toto Váš oficiální YouTube účet:
https://www.youtube.com/channel/UC3uPmxSghl9YZsh86oB23uA?
Ne, není, náš oficiální YT účet najdete zde:
https://www.youtube.com/channel/UCPB_6y069L3i_E1QM6ijyaA.

7.

Měli jste i jinou reklamu než CLV po Praze?
Velkoplošné bannery (Národní, Francouzská).

8.

Jak vypadala kampaň na středních a vysokých školách?
Na školách se distribuovali letáčky a plakáty.
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9.

Jak jste sponzoring komunikovali v místě konání festivalu? Zatím jsem našla
hlasovací lístky (2012) a knížku pracovních příležitostí (2014), ale předpokládám,
že jste tam měli i rollupy, bannery, plakáty? Zajišťovali jste i nějaké občerstvení?
Plakáty, CLV, Roll-up bannery, spoty, hlasovací lístky.
2012 – bagety zdarma
2013 – za vstupenku bagetu – cena dobrovolná – výtěžek na Člověka v tísni
2014 – knížka pracovních příležitostí – poukázka na měsíční brigádu v BB.
Brigádník dostal měsíční plat a stejná částka pak putovala i na nadaci Člověk
v tísni.
Občerstvení bylo připraveno v rámci zahajovacího večírku, který byl určený pro
všechny partnery a sponzory akce.
Večírek BB se konal každý rok v průběhu akce. Tento večírek byl určen pro naše
hosty, nikoliv širokou veřejnost. Je však možné, že bylo po BB „pojmenováno“
nějaké předávání cen apod. vzhledem k tomu, že jsme byli hlavními partnery.

Příloha č. 6: Vizuál pro rok 2012.

Zdroj: MarketingSalesMedia, 2013b.
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Příloha č. 7: Vizuál pro rok 2013.

Zdroj: MediaGuru, 2013.
Příloha č. 8: Vizuál pro rok 2014.

Zdroj: Skriečka, nedatováno.
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Příloha č. 9: Vizuál informující o možnostech pomoci organizaci Člověk v tísni
z roku 2013.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.
Příloha č. 10: Leták Bageterie Boulevard k festivalu Jeden svět 2013.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.
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Příloha č. 11: Hlasovací lístek rozdávaný na festivalu Jeden Svět v roce 2012.

Zdroj: Novosadová, 2012.
Příloha č. 12: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce
2012.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.
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Příloha č. 13: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce
2013.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.

Příloha č. 14: Příspěvek na Facebooku aktivující sponzoring Jednoho světa v roce
2014.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.
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Příloha č. 15: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring
Jednoho světa v roce 2012.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.

Příloha č. 16: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring
Jednoho světa v roce 2013.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.
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Příloha č. 17: Fotoalbum na Facebooku s vizuály propagujícími sponzoring
Jednoho světa v roce 2014.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.

Příloha č. 18: Seznam profilových obrázků Bageterie Boulevard na Facebooku: 4.
a 7. nejstarší aktivují sponzoring Jednoho světa v letech 2012 a 2013.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.
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Příloha č. 19: Úvodní fotka Bageterie Boulevard na Facebooku aktivující
sponzoring Jednoho světa v roce 2013.

Zdroj: Bageterie Boulevard, Facebook účet, 2017.

Příloha č. 20: CLV ve výloze pobočky Bageterie Boulevard.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.
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Příloha č. 21: Informační tabule a polep na pokladně na pobočce Bageterie
Boulevard.

Zdroj: Joinmusic, 2015.
Příloha č. 22: Kasičky na dobrovolný příspěvek. Lze také vidět polep na pokladně
a velkoformátový polep stěny v pozadí.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.
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Příloha č. 23: Televize nainstalovaná na pobočce Bageterie Boulevard.

Zdroj: Joinmusic, 2015.
Příloha č. 24: Logo Bageterie Boulevard na roll-upu Jednoho světa.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.
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Příloha č. 25: Plakáty Bageterie Boulevard v místě konání Jednoho světa.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.

Příloha č. 26: Občerstvení od Bageterie Boulevard v místě konání Jednoho světa.

Zdroj: Jeden svět, 2013c.

84

