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Abstrakt 

Hlavním tématem této bakalá ské práce je marketingová komunikace módního domu 

Burberry. Cílem práce je analyzovat jednotlivé komunikační kanály a jejich specifika, 

která značku odlišují od ostatních. V teoretické části se autorka zabývá módním 

marketingem a p edstavením značky, včetn  historického pozadí, marketingového mixu 

a SWOT analýzy. V praktické části pak autorka analyzuje offline a online komunikační 

aktivity. V této části se v nuje p ístupu značky nap íklad k in-store marketingu, eventům 

nebo sociálním sítím. Součástí práce je také stručné porovnání facebookového profilu 

značky Burberry a na trhu obdobn  postavené značky Chanel. 

 

Abstract 

The main topic of this bachelor thesis is marketing communication of Burberry. The 

aim of this thesis is to analyse each of the communication channels and its specifics that 

differentiate the brand from the others. In the first part the author focuses on fashion 

marketing, the brand itself including its history, marketing mix and SWOT analysis. 

The second part describes brands approach to its, for example, in-store communication, 

events or social media strategy. Part of this thesis is also dedicated to brief comparison 

of Facebook profiles used by Burberry and by Chanel.  
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Úvod 

Tématem bakalá ské práce je Deskriptivní analýza marketingové komunikace 

módního domu Burberry. V této práci se bude autorka zabývat komunikací britské značky 

Burberry, p ičemž se zam í na digitální komunikaci, ke které značka p istupuje velmi 

inovativn . Módní dům Burberry pracuje s komunikací všech kanálů tak, aby byly ve 

vzájemné symbióze. Značka se zároveň snaží vymazat pomyslnou hranici mezi online a 

offline komunikací, což je vid t p edevším na p ístupu k in-store marketingu, kde značka 

využívá mnoha nových technologií. Ty umožňují v tší míru interaktivity mezi prodejnou 

a zákazníkem a nabízí v tší zážitek z nakupování. Značka se též snaží zm nit p ístup 

módního průmyslu k prezentování nových kolekcí. Burberry se v roce 2016 rozhodlo, že 

své kolekce p estane prezentovat čty ikrát do roka, ale nastaví svůj kalendá  módních 

p ehlídek na pouze dv  p ehlídky ročn , p ičemž ob  dv  budou zahrnovat pánskou a 

zároveň dámskou módu, což je pro současný módní průmysl novinkou. Důvodem tohoto 

jednání je snaha p iblížit se zákazníkovi a umožnit mu zakoupení zimních modelů v zim  

a letních modelů v lét  tak, aby na n  nemusel půl roku čekat, jak je u jiných značek 

zvykem.  

Tato práce analyzuje mimo jiné také jednotlivé sociální sít , p ičemž se 

v samotném záv ru zam uje na Facebook. Po analytické části p ichází krátká komparace 

této sociální sít  s facebookovou stránkou značky Chanel. Autorka zde porovnává 

zaznamenané interakce, ale také vývoj nárůstu fanoušků stránky.  

Cílem práce je v první ad  vymezit základní pojmy související s tématem a 

poskytnout tak teoretický základ, ze kterého bude vycházet i analytická část. 

V deskriptivn  analytické části autorka popíše online a offline komunikaci s důrazem na 

sociální sít . Následn  bude autorka stručn  porovnávat sociální síť Facebook s profilem 

jiné, na trhu obdobn  postavené značky. Toto mín ní je podpo eno výzkumem agentury 

PMX, která v žeb íčku značek podle podílu na online trhu za adila Burberry a Chanel. 

Chanel má na online trhu luxusních značek podíl 4,2 %, zatímco Burberry 4,1 % a 

obdobn  si značky stojí i v žeb íčku luxusních značek dle podílu na sociálních sítích. 

ĚPMX Agency, 2016ě .V této části bude prostor pro zhodnocení efektivity komunikace 

značky Burberry na sociálních sítích. Efektivita bude m ena pomocí interakcí, které daná 

platforma zaznamenává. K m ení využije autorka nástroj Zoomsphere.  

P i zpracování zvoleného tématu vychází autorka z ve ejn  dostupných zdrojů. 

Teoretický základ autorce poskytuje literatura zam ená jak na klasický marketing, tak 
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na marketing módních značek a módního průmyslu jako takového. Autorka zároveň 

využívá akademických článků. Vzhledem k povaze komunikace značky Burberry jsou 

kroky značky detailn  popsány v množství internetových článků, p edevším na serverech 

zam ující se na byznys, módní byznys a módu jako takovou. Autorka v částech práce 

vycházela také z módních magazínů jako Elle, Vogue nebo Dazed&Confused. Autorka 

ve snaze získat interní informace kontaktovala mediální odd lení značky, které sídlí ve 

Velké Británii, ovšem bez odezvy. Bez odezvy byla též snaha o navázání kontaktu se 

store managerkou pražského butiku Burberry.  

Autorka by ráda upozornila na lehké odchýlení od teze v p edpokládané struktu e. 

Struktura je ale vícemén  obsahov  zachována, v práci se pouze liší rozčlen ní kapitol. 

Autorka též nevyužila všech uvedených knih v tezi z důvodu neupot ebení informací, 

ovšem nahradila nevyužitou literaturu jinými autory. Autorka by také ráda podotkla, že 

veškeré informace a citace ze zahraničních publikací, které nejsou dostupné v českém 

jazyce, byly p eloženy autorkou.  
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1. Luxus, móda a marketing  

1.1 Vymezení luxusu 

Dle Latinsko-českého slovníku vychází pojem luxus vychází ze latinského slova 

„luxus“ nebo „luxuria“ ĚKábrt, 2000ě. Jazyková p íručka UJČ AVČR uvádí, že slovo 

luxus značí v p ekladu do českého jazyka okázalost, honosnost, p epych, ale také komfort 

Práv  komfort může být jedním z mnoha významů, které luxus pro jednotlivce má. Tento 

pojem a jeho výklad je velmi subjektivní a má mnoho definic. Podle privátní společnosti 

Deloitte může být luxus definován na základ  mnoha atributů, jako nap íklad dle ceny, 

exkluzivity nebo způsobu distribuce Ě2014, s. 2ě. A p estože je cena jedním z častých 

atributů luxusního produktu, důležitá je také jeho kvantita. Luxusní produkty, které jsou 

nedostupné či v minimálním počtu poskytují jeho majiteli pocit exkluzivity, výjimečnosti 

a adí ho tak do určité sociální vrstvy a tvo í tak sociální diferenciaci (Simmel, 2006, s. 

7). 

Obecn  tedy můžeme pod pojem luxus chápat nehmatatelné, jako nap íklad 

zážitky, emoce nebo i vzpomínky, ale také hmatatelné v ci. Mezi ty lze za adit exkluzivní 

restaurace, drahé automobily, ale také kvalitní, emesln  zpracované a drahé oblečení či 

módní doplňky.  

1.2 Módní marketing 

1.2.1. Definice marketingu 

P estože se to nemusí na první pohled zdát, marketing nás obklopuje na každém 

kroku a siln  ovlivňuje mnoho aspektů našeho každodenního života. Ovlivňuje to, co si 

dáme ráno ke snídani, co si na sebe oblékneme, jakým autem pojedeme do práce, do 

kterého podniku se večer vydáme a co budeme pít a o čem budeme mluvit. A i když může 

na n koho marketing působit jako obor, který má za úkol pouze p im t lidi k nákupu, 

jedná se o holistický systém, jehož náplní je dokonale propojit byznys se spot ebitelem 

(Posner, s. 27). Podle Harriet Posner, je marketing byznysovou funkcí, filozofií, ale také 

managementem a sociálním procesem (2011, s. 27).   

Zkoumáním marketingu a rozvíjením jeho teorie, včetn  definice, se ve své knize 

Marketing a Management zabývá také Philip Kotler. Uvádí, že účelem marketingu je 

naplňovat lidské pot eby a společenské pot eby se ziskem ĚKotler, 2007, s. 43). Kotler 

také zmiňuje pohled p edního teoretika managementu Petera Druckera, který 
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p edpokládá, že „vždy bude existovat potřeba něco prodávat“ (2007, s. 44.) Zbytek 

Druckerovy definice pak zní následovn : „Cílem marketingu je učinit prodávání čímsi 

nadbytečným. Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka natolik dobře, aby mu 

výrobek nebo služba padla jako šitá na míru a prodávala se sama. V ideálním případě by 

měl marketing vyústit v získání zákazníka ochotného kupovat. Vše, čeho je pak zapotřebí, 

je učinit výrobek nebo službu dostupnými“ (2001, s. 44).  

Nejen v módním průmyslu pak hraje velkou roli porozum ní zákazníkovým 

pot ebám, které je vždy t eba ádn  identifikovat. Podle Posner je toto nezbytný krok 

k tomu, aby byla firma schopná navrhnout, vytvo it a distribuovat produkt, který 

uspokojuje touhy, požadavky a očekávání spot ebitele Ě2011, s. 29).  

1.2.2. Specifika marketingu luxusních značek 

Od „high-street“ 1značek se marketing luxusních značek liší v n kolika zásadních 

postupech. Rozdíly mezi t mito dv ma odlišnými sférami popíše autorka v následujících 

odstavcích.  

Jak již bylo psáno v p edchozí kapitole, luxusní produkt je specifický svou 

jedinečností a nedostupností. Této charakteristiky je dosaženo nap íklad skrze reklamu, 

která značku propaguje jako dokonalý sen, který se může stát skutečností. Jedná se o sen 

na prodej. Čím hů e je ovšem tento sen dosažitelný, tím více po n m zákazník touží. Práv  

nedosažitelnost si v sob  skrývá exkluzivitu, která náleží pouze n kterým, ne všem.  

Jedním z typických rysů marketingu luxusního zboží je, že cílem propagace není 

prodej. Luxusní značky se snaží reklamou vytvo it iluzi dokonalosti a probudit touhu 

v myslích spot ebitelů. Reklama luxusních značek působí často velice um lecky, 

mysticky a je zam ená na tradiční hodnoty značky. Luxusní značky ve své propagaci 

zároveň neuvádí ceny. Jak íká Danzinger Ě2004, s. ř3ě „V luxusním reklamním průmyslu 

je cena něco, co se nikdy nezobrazuje. Všeobecné pravidlo u luxusního zboží či služeb je, 

že zobrazovaná či vnímaná cena je obvykle vyšší, než je cena reálná.“  

Naopak propagace tradičních masových značek se snaží p esv dčovat spot ebitele 

o koupi jejich produktu. Cena je u tradičních značek důležitým atributem. Značky inzerují 

b žné ceny, ale také ceny po slev , které jsou často p íčinou zvýšené poptávky a tedy 

v tších prodejů. Maximalizace prodeje je u tradičních značek důvodem, proč reklamu 

tvo í.  

                                                 
1 Pojem „high-street značky“ označuje levnější značky jako Zara, H&M, Gap nebo Topshop, 
které jsou běžně dostupné na frekventovaných místech ve městech.  
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Důležitým aspektem marketingu luxusních značek je fakt, že zde spot ebitel 

nehraje hlavní roli. Luxusní zboží vzniká z mysli návrhá e, designéra a neváže se na 

poptávku. V tomto zůstávají luxusní značky konzistentní a nem nné. Pokud by p estaly 

v novat pozornost svým hodnotám, zásadám a svému d dictví, mohlo by to být p íčinou 

ztráty exkluzivity a p ípadn  i krachu. S tím též souvisí fakt, že luxusní značky se 

navzájem neporovnávají a snaží se mít svou unikátní identitu, které jsou v rné ĚKapferer, 

Bastien, 2009, s. 61).  

1.2.3. Marketingový mix 

V b žné marketingové praxi se v rámci marketingového mixu využívají takzvaná 

4P, tedy čty i základní parametry, pomocí kterých se firma snaží dosáhnout svých p edem 

stanovených cílů. Aby bylo pln ní cílů efektivní, musí do sebe všechny jednotlivé složky 

mixu zapadat a být navzájem propojené.  

Termín „marketingový mix“ poprvé použil harvardský profesor N. H. Borden 

v roce 1ř4Ř. Cht l vyjád it, že marketingové aktivity jsou komplexní záležitostí, která, 

pokud chceme úsp šný celek, žádá harmonické a vzájemné propojení ĚForet, 2011, s. 

189). Borden svou teorii zve ejnil v článku The Concept Of Marketing Mix a soust edil 

se v n m p edevším na manufakturní prost edí, na kterém poukazuje na 12 elementů, 

které do jeho pojetí o marketingovém mixu spadají. Zabývá se mimo jiné plánováním 

produktu, cenovými strategiemi, distribučními kanály nebo osobním prodejem a tvorbou 

obalu (1984). Následn  po Bordenovi zpopularizoval marketingový mix Philip Kotler 

(2007, s. 57), který íká, že „marketingovému mixu (4P) musí vždy předcházet strategické 

rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a umístění/pozicování.“ Definici 

marketingového mixu ale rozši uje a uvádí, že „marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“ (Kotler, 2007, s. 

57ě. Kotler už p edstavuje marketingový mix tak, jak ho známe dnes, tedy v podob  4P – 

product, price, place, promotion, nebo-li produkt, cena, distribuce a komunikace. Podle 

Foreta (2011, s. 190) je pak nezbytné, aby byly tyto prom nné ve vzájemném souladu, 

jelikož „jedině tak můžeme komunikovat se zákazníkem, aby správně naší nabídku 

pochopil.“   

Marketingový mix ovšem nezastává pouze čty i zmiňované prom nné. Vývojem 

oboru dosp li teoretici k n kolika dalším prvkům, které je možné do marketingového 

mixu adit. Morrison Ě1řř2ě se zam il na oblast služeb a definoval 4 nadstavbová P, mezi 
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která adí people, packaging, programming a partnership. Tento koncept lze jist  využívat 

také v oboru módního marketingu, p edevším v prodeji, vzhledem k tomu, že v t chto 

elementech dominuje lidská práce.  

Jakubíková marketingový mix v části své knihy mimo jiné kritizuje a p ipomíná, 

že „koncepce 4P se na trh dívá z hlediska prodávajícího, a ne z hlediska kupujícího“ 

Ě2013, s. 1ř1ě. Uvádí, že pohledy kupujícího a prodávajícího jsou v tomto sm ru velmi 

odlišné  a chápání marketingového mixu může být dvojí. Zatímco kupující vnímá nástroje 

marketingu jako „nositele spotřebitelského užitku“, prodávající má k dispozici nástroje, 

které jeho prodej ovlivňují ĚJakubíková, 2013, s. 1ř1ě.   

1.2.3.1. Produkt 

Dův ra je jedním ze základních pilí ů úsp šné značky. Práv  produkt je tím, co 

tuto dův ru dokáže budovat a samoz ejm  ji také zničit. V módním průmyslu, stejn  jako 

v mnoha jiných odv tvích, nelze za produkt považovat pouze fyzický p edm t. Jednat se 

může tedy nejen o design od vu, ale také službu nebo kombinaci služby a fyzického 

p edm tu. P estože tomu tak v mnoha p ípadech není, v rámci luxusního segmentu by 

m lo být samoz ejmostí, že kvalitní, drahý a luxusní produkt je doprovázen 

odpovídajícími službami.  

Teoretik Theodore Lewitt p edstavil takzvaný Total product concept, nebo-li 

koncept totálního produktu, ve kterém rozebírá čty i produktové stupn . Základním 

produktem je nap íklad kabát, svetr nebo šaty, jejichž primární funkcí je ochránit t lo. 

Druhým stupn m je reálný produkt, který už vykazuje hmatatelné benefity a reprezentuje 

n které ze zákazníkových očekávání a požadavků. Může se jednat nap íklad o specifický 

materiál, způsob zpracování, ale také výhody týkající se image značky (Jackson, Shaw, 

2009, s. 90). T etím stupn m je totální produkt, který reprezentuje vše, co zákazník 

obdrží, tedy generický produkt a hmatatelné i nehmatatelné benefity. Reprezentuje 

p idanou hodnotu, která produkt povýší nad ostatní konkurenční produkty a odliší se od 

nich. Můžeme sem adit dostupnost, chování zam stnanců, atmosféru v obchod  nebo 

servis po koupi produktu (Jackson, Shaw, 2009, s. 90). Posledním stupn m Lewittova 

konceptu je potenciální produkt, kterým rozumíme takový produkt, který ješt  neexistuje, 

ale do budoucna by existovat mohl. Zahrnuje inovace, nový design, provedení a jiné 

nápady, které vedou k jeho vylepšení. Lewitt také íká, že zákazníci si nekupují produkt 

a jeho atributy, ale benefity a emoce. Tudíž i potenciální produkt, který ješt  neexistuje, 

musí p inést inovaci v tomto sm ru ĚPosner, 2011, s. 43).  
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V marketingovém mixu módní značky je produkt podle Jacksona a Shawa (2009, 

s. 86) tou nejdůležit jší částí díky tomu, že je to: 

- to, co zákazníci kupují; 

- to, čím lidé prokazují svůj zájem o módu; 

- to, čím značka vypovídá o své kvalit ; 

- pricipiální výstup práce návrhá e; 

- st edobod celého marketingového mixu, od kterého se vše odvíjí; 

- hmatatelný produkt, který reprezentuje značku.  

 

A nejv tší důležitost produktu p isuzuje i Gary Aspden-Adidas, který tvrdí, že 

dob e navržený produkt s kvalitním provedením by m l být základem každé dobré 

marketingové kampan . Dodává, že marketingová komunikace by m la být pouze 

t ešničkou na dortu. Klade-li značka v tší důraz na komunikaci, než na produkt, může to 

pro ní být zničující (Jackson, Shaw, 2009, s. 86). Tuto teorii potvrzuje také návrhá  Tom 

Ford (2001), který v í, že klíčem k úsp chu je práv  kvalitní produkt. íká, že ani 

všechen marketing sv ta není schopen prodat oblečení, které ženám nelichotí nebo boty, 

ve kterých bolí nohy.  

1.2.3.2. Cena 

 Cena je strategickým nástrojem a taktickým elementem, díky kterému jsou firmy 

schopné optimalizovat obraty, maximalizovat profit a ustálit značku v rámci pozicování 

v luxusním segmentu (Jackson, Shaw, 2009, s. 124). V širším kontextu značí cena 

hodnotu pen z, kterou musí zákazník zaplatit za daný produkt nebo službu, a to jak ve 

vztahu B2B2, tak také v B2C3. Cena, kterou platí koncový zákazník v butiku, se nazývá 

„retail selling price“ neboli RSP. Tato cena je koncová a b hem sezóny se může m nit 

v závislosti na životním cyklu produktu (Jackson, Shaw, 2009, s. 124). Auto i Jackson a 

Shaw zmiňují krom  ceny pro koncového zákazníka také takzvanou „cost price“, tedy 

po izovací cenu nákupčího dané značky od dodavatele. P íklad uvádí na značce Topshop, 

kdy její nákupčí zaplatí „cost price“ svému dodavateli oblečení. P ipočtením marže 

vznikne „retail selling price“, tedy cena, kterou zaplatíme v obchod  (2009, s. 125).  

 Stanovení toho, jak vysoká bude cena produktu je ovlivn no vn jšími i vnit ními 

faktory. Základem toho je ovšem primárn  výše nákladů na tvorbu produktu, distribuci, 

                                                 
2 B2B je zkratkou pro pojem business-to-business značící vztah mezi dvěma společnostmi.  
3 B2C je zkratkou pro pojem business-to-customer značící vztah mezi společností a zákazníkem.  
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propagaci a prodej. Čím jsou náklady nižší, tím bývá zpravidla nižší i cena produktu. 

Cena je dále ovlivn na také cíli společnosti. Pokud značka sm uje své cíle 

k maximalizaci podílu na trhu, je ochotná jít se svými cenami výrazn  dolů a neohlížet se 

na výši zisku. V rámci luxusního segmentu ale platí spíše následující varianta, a to, že 

značka pokládá za prioritu kvalitu svých produktů a nehledí na tržní podíl. V tomto 

p ípad  pak operuje s vyššími cenami, které pokrývají náklady na kvalitn jší materiály, 

technologicky náročn jší procesy a nebo výzkum či vývoj ĚForet, 2011, s. 212).  Foret 

také uvádí, že „někdy již samotná cena vypovídá o hlavních cílech a záměrech firmy. 

Například nízkou cenou bráníme vstupu konkurence na trh. Snížením ceny chceme získat 

nové zákazníky“ (2011 s. 212).  

1.2.3.3. Distribuce 

 Bývalý editel nákupu londýnského obchodního domu Selfridges, David 

Riddiford íká, že lokace, estetika a zážitek z nakupování musí inspirovat, zahrnout do 

procesu a pot šit svého zákazníka  (Jackson, Shaw, 2009, s. 204ě. A p estože distribuce 

zahrnuje mnohem více, než jen místo prodeje koncovému zákazníkovi, bude to práv  toto 

místo, kterým se bude autorka pro účely práce zabývat.  

 Značky prodávající oblečení se v kontextu globálního trhu soust edí na prodej 

p edevším skrze vlastní obchody, v rámci obchodních domů nebo na svých webových 

stránkách. Distribučním kanálem může být licencovaný prodej nebo franšíza (Jackson, 

Shaw,  2009, s. 206ě. Ať už se rozhodne společnost jakkoliv, důležité je, aby byl správný 

produkt ve správný čas na správném míst  a ve správném množství ĚPosner, 2011, s. 46). 

Procesem, který se užívá, chceme-li ušet it, dostat produkt ve správný čas na správné 

místo a ke správnému zákazníkovi, se nazývá „route-to-market“ a pomáhá udržet 

stávající zákazníky, získat nové. Tento proces optimalizuje marketingový mix, prodeje a 

prodejní kanály tak, aby vznikal zisk a synchronizuje všechny personální složky 

společnosti, aby efektivn  kooperovaly (Paramarketing).  

 Distribuce zahrnuje další t i složky, které s místem prodeje úzce souvisí. Jednou 

z nich je takzvaný „layout“, kterým rozumíme nap íklad visual merchandising, obalový 

design, oblečení prodejních asistentů, tašky a další ĚPosner, 2011, s. 50). Zákazník nechce 

jen zakoupit produkt, touží po zážitku, který mu můžeme poskytnout skrze mnoho dílčích 

částí. Kup íkladu taška značky Chanel, ve které si zákazník odnáší luxusní kabelku a jiné 

kousky z dílny francouzské značky, se stala natolik cen nou, že se dnes b žn  prodává 

na internetových prodejních portálech typu E-Bay za n kolik tisíc korun. Druhou složkou 
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je „people“. V tomto p ípad  se zam ujeme kup íkladu na personál a to, co mají na sob , 

jak vypadají, působí, jaká je kultura jejich prodeje, technika prodeje a zákaznického 

servisu (Cope, Maloney, 2016, s. 11ě. Posner dodává, že se ovšem nejedná jen o personál, 

který značku prodává, ale také o samotné zákazníky, stakeholdery, výrobce, dodavatele a 

ty, se kterými značka spolupracuje ĚPosner, 2011, s. 51). Poslední složkou je proces, který 

označuje zákazníkovu nákupní zkušenost se značkou, od prvního kontaktu dále. Nákupní 

zkušenost probíhá jak online, tak offline, tedy in-store a pokračuje od informovanosti, 

p es objednání, platbu, doručení, servis a také vrácení či reklamaci produktu ĚPosner, 

2011, s. 50). Chce-li značka získat zákazníkovu dův ru a loajalitu, musí mít tento proces 

dokonale promyšlený a bezchybn  nastavený tak, aby byl maximáln  pohodlný, rychlý a 

spolehlivý.  

 Pro účely této bakalá ské práce popíše autorka vybrané prodejní formáty spojené 

se značkami luxusního segmentu. Samoz ejmostí je, že se jednotlivé formáty a jejich 

výb r liší v závislosti na tom, jaké jsou cíle a požadavky značky. Jiný distribuční kanál 

zvolí fast-fashion4 společnost a naprosto odlišný pak luxusní brand.  

Pro značky jako Chanel, Burberry, Dior nebo Louis Vuitton jsou typické 

p edevším vlastní butiky, které jsou ízeny ve v tšin  p ípadů samotnými značkami.  

Vyskytují se v hlavních m stech, kde je v tší koncentrace lidí z vyšší p íjmové skupiny a 

také cizinců, turistů. Je-li hlavní m sto zároveň sv tovou metropolí, umisťuje značka do 

t chto lokací takzvané „flagship stores“ nebo-li vlajkové prodejny. Mimo funkci prodejní 

mají funkci komunikační, kdy častokrát nejsou prodejny výd lečné, ale slouží jako 

výborný marketingový nástroj (Jackson, Shaw, 2009, s. 219). Vlajkové prodejny se staví 

z ekonomického pohledu na t ch nejvýhodn jších místech a snaží se zákazníkovi 

poskytnout výjimečný zážitek, exkluzivní nabídku produktů a pocit luxusu. Akademici 

Dolbec a Chebat (2013) jako první kvantifikovali kvalitativní p edpokládaný vliv 

vlajkových prodejen na zákazníkovo vnímání značky, v porovnání s b žnými 

prodejnami, takzvanými „mono-brand stores“ (2013).  Auto i práce The Impact of a 

Flagship vs. a Brand Store on Brand Attitude Dolbec a Chebat (2013) tvrdí, že vlajkové 

prodejny ovlivňují zákazníkův nákupní zážitek a že vyvolá pozitivní vnímání značky. 

Tuto teorii ovšem popírá výzkum McGrathaa jeho týmu, kte í došli k tomu, že ne vždy 

musí mít vlajková prodejna pozitivní vliv na zákazníkovo vnímání značky. P íklad uvádí 

                                                 
4 Fast fashion je pojem značící specifický druh obchodu v rámci módního průmyslu, který je 
typický svou neustálou obměnou zboží. Příkladem může být řetězec Zara, který zboží obměňuje 
až 17x do roka.  
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na šanghajském House of Barbie, který podle nich nekorespondoval s očekáváním 

spot ebitelů a vytvo il se značkou negativní konotace. Z toho důvodu společnost Mattel 

Inc. žádné další podobné projekty nerealizovala (McGrath, Sherry, Diamond, 2013). 

1.2.3.4. Komunikace  

 Poslední částí marketingového mixu je komunikace, která je st žejním tématem 

této práce. V segmentu luxusního zboží se komunikace výrazn  odlišuje od komunikace 

od b žného zboží v od vních et zcích. Rozdíl je p edevším v tom, že b žné et zce 

komunikují s cílem prodat co nejv tší počet zboží, zatímco luxusní značky skrze svou 

komunikaci vytvá í p íb h a budují hodnotu značky a jejich hlavním cílem je 

komunikovat se zákazníkem. Ve velké části p ípadů není konkrétní produkt ani 

p edm tem komunikační kampan . St edobodem jsou vždy osobnosti, postavy a již 

zmiňovaný p íb h.  

 Podle Luu (2014) jsou charakteristické rysy komunikace luxusních značek 

následující:  

- „Hodnota luxusní značky závisí na kvalitě jejího vystupování (image) než na 

samotném rozeznání značky. 

- Je lepší nekomunikovat vůbec, než komunikovat průměrně. 

- Kvalitní kampaň by měla být sledována dlouhou dobu a měla by mezi lidmi 

vyvolat touhu předat tuto informaci okolí tzv. word of mouth5.“  

  

 Výrazným rysem v komunikaci luxusních značek je nekomunikování ceny za 

produkt. Cena bývá dostupná pouze v buticích, p ípadn  na oficiální webové stránce 

značky, kde jsou produkty prodávány. Stejn  tak luxusní značky nikdy výrazn  neinzerují 

poskytování slev. Nap íklad značka Max Mara své zákaznice informuje o slev  skrze 

diskrétní sms zprávu zaslanou svým zákazníkům, kte í jí b hem p edchozích nákupů své 

telefonní číslo poskytli.  

1.2.4. Komunikační mix 

 Z komunikační části marketingového mixu vyplývá takzvaný komunikační mix, 

který zahrnuje marketingové nástroje jako reklamu, podporu prodeje, p ímý marketing, 

public relations nebo visual merchandising. Vzhledem k tomu, že značka, na kterou se 

                                                 
5 Word of mouth je způsob předávání informací mezi lidmi na základě slovní komunikace  
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tato práce soust edí, pracuje hlavn  s reklamou a PR, bude se autorka v novat pouze 

t mto dv ma složkám komunikačního mixu.   

 

Advertising 

 Advertising, nebo-li reklama je nástrojem, jehož smyslem je mimo jiné zvýšit 

pov domí o značce, propagovat její produkty a poskytovat prostor pro formování a 

vizualizaci identity značky. Ve své práci Decoding Advertisements píše Judith 

Williamson (1978), že prvním úkolem reklamy je vytvo it rozdíl mezi jedním konkrétním 

produktem a t mi ostatními ze stejné kategorie. A p estože se jedná o práci napsanou p ed 

n kolika desetiletími, její teorie je stále akutální. O n kolik let pozd ji popisoval 

advertising Ian MacRury, který uvádí, že se jedná o žánr, rys každodenního života a 

formát, který zaplavuje všechna média Ě200ř, s. 23; Cope, Maloney, s. 31ě.  

 Reklama zastává n kolik funkcí, p ičemž mezi ty základní adí Foret funkci 

informativní, p esv dčovací a p ipomínací (2011, s. 256-7ě. Foret také zmiňuje, že 

reklama může mít funkci prestižní, kdy se firma snaží prezentovat skrze konkrétní 

médium a funkci alibistickou, kdy chce značka ostatním dokázat, kolik je ochotna 

v novat do marketingu Ě2011, s. 257ě.   

 Zásadním krokem ve tvorb  reklamy je správné rozhodnutí o volb  

komunikačních kanálů, skrze které reklamu dostane firma ke koncovému zákazníkovi. 

Výb r médií se liší obor od oboru, v rámci módního marketingu dominuje v posledních 

letech p edevším online prost edí a z klasických formátů tisk. Módní magazíny jako 

Vogue, Harper’s Bazaar nebo Elle profitují hlavn  z prodeje stran inezerentům. Cena se 

odvíjí od počtu výtisků, prestiže tišt ného média a dalších faktorů, které udávají hodnotu 

daného média. Nejdražším číslem je zpravidla to zá íjové, které odtajňuje podzimní 

kolekce, reflektuje léto a p edznamenává vánoční nákupní sezónu ĚPosner, 2011, s. 175).  

 Reklama v online prost edí získala za posledních n kolik let zcela jiný rozm r a 

dosah. Je více p izpůsobivá cílové skupin , dokáže velmi rychle reagovat a je snadné 

skrze ní p ilákat potenciáního zákazníka t eba na webové stránky značky. Pomocí 

reklamy v online prost edí lze dosáhnout také v tšího takzvaného engagementu6 a nebo i 

virální propagace (Posner, 2011, s. 182). 

  

                                                 
6 Engagement je pojem „vtáhnutí zákazníka do hry“. Používá se v procesu evoluce produktu, 

značky nebo v rámci sociálních sítí.  



 

 

13 

Public relations   

 Ko eny více jak sto let starého oboru sahají dle teoretika Scotta M. Cutlipa až do 

období rozvoje civilizace, p ičemž své základy má public relations v období starého 

ecka, kdy docházelo k vývoji rétoriky a persvaze. Persvazivní, nebo-li p esv dčovací 

technika komunikace se pln  vyvinula v 17. století, kdy se začalo efektivn  a cílen  ší it 

k esťanství ĚHejlová, 2015, s. 16ě.  

 Za zrodem moderního PR stojí samozvaný otec tohoto oboru, Edward L. Bernays. 

K tomuto oboru p išel, mimo jiné, také kvůli své p íbuznosti s psychologem Sigmundem 

Freudem, kterému dopomohl k popularizaci jeho psychologického díla. Bernays b hem 

svého raného působení napsal n kolik d l, která ovlivnila vnímání PR a propagandy a 

stala se literaturou i íšského ministra Josepha Goebbelse, který ji využil ke své zničující 

kampani. Ta paradoxn  zasáhla i rodinu Freuda, která krom  samotného Sigmunda, byla 

deportována do Terezína. Bernays se b hem svého života proslavil hlavn  díky 

kampaním pro tabákový průmysl. Za jeho nejv tší kampaň se dá považovat to, že naučil 

ženy kou it. D íve ženy nekou ily, jelikož jim zelené krabičky cigaret značky Lucky 

Strike neladily k šatům, ovšem Bernays svými schopnostmi za ídil, aby se tato barva stala 

populární. Krom  tabákového průmyslu je Bernays spojován též s politikou. D lal PR 

Eleanor Rooseveltové a pracoval též pro jejího manžela, F. D. Roosevelta, kterému 

pomohl proslavit politický program New Deal (Hejlová, 2016, s. 40-45).  

Teoretický základ public relations stojí na výzkumech a pracích odborníků jako 

Grunig a Hunt, Cutlip, Center a Broom a nebo britská akademička Jacquie L’Etang. 

Jednou z nejkomplikovan jších součástí oboru public relations je jeho definice. Často 

citována je formulace Cutlipa, Brooma a Centera, kte í íkají, že „PR je funkce 

managementu, která nastoluje a udržuje oboustranně výhodné vztahy mezi organizací a 

jejími publiky, na nichž závisí její úspěch či neúspěch“ (Hejlová, 2015, s. 16; Cutlip, 

Broom, Center, 1994, s. 14).    

 Podle Copea a Maloneyho jsou public relations v módním průmyslu mnohem 

efektivn jší Ěa dle Posner také levn jšíě, než klasická reklama. Uvádí, že spot ebitelé 

mnohem více dův ují známé osobnosti, která produkt propaguje, než sd lení, které 

pochází p ímo od značky. Práv  influence i, tedy osoby, které jsou známé na sociálních 

sítích a ovlivňují tak danou cílovou skupinu spot ebitelů, jsou jedním ze současných 

trendů v public relations (Cope, Maloney, 2016, s. 34-5ě. Americká žurnalistka Kelly 

Cutrone uvedla s vlivem influencerů souhlasí: „Měla bych jako žurnalistka věnovat 

pozornost spíše dítěti, které si píše blog v Oklahomě, než editorce Vogue? Rozhodně!“ 
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(New York Times, 2009ě. Její slova poukazují na to, že v dnešní společnosti jsou 

influence i pro značku minimáln  stejn  důležití, jako velká jména módního průmyslu.  

 Úkolem PR specialistů je nejen vytvá et vztahy s ve ejností, ale také udržovat a 

budovat image značky. K tomu slouží n kolik nástrojů. Mezi ty hlavní pat í vztahy 

s médii, publicita, eventy, digitální komunikace, endorsement, sponzoring a krizová 

komunikace (Hejlová, 2015, s. 102-3; Cope, Maloney, 2016, s. 40ě. Vybraným nástrojům 

se bude autorka v novat v následujících kapitolách na p íkladu značky Burberry.  
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2. Představení módního domu Burberry  
Britský módní dům Burberry je po více jak 160 let symbolem kvality a 

nadčasového funkčního britského stylu. Jedna z nejtradičn jších značek se v posledních 

letech soust edí na plné využívání současných trendů v oblasti marketingu a stala se pro 

ostatní módní značky průkopníkem v digitálním sv t . Inovace se v Burberry netýkají 

tradičn  pouze materiálů, ale také způsobu prezentace, p iblížení se k zákazníkům a 

možnosti nákupu toho, co práv  vidíte na p ehlídkovém mole.  

 V následujících kapitolách se bude autorka v novat historii značky, pro jejíž 

zpracování čerpala informace p edevšm z oficiálních zdrojů značky Burberry a ze článku 

portálu Reference for Business, který historii značky detailn  popisuje. Dále autorka 

p edstaví marketingový mix a SWOT analýzu.  

2.1 Vývoj módního domu Burberry 

St žejní postavou v historii značky Burberry je její zakladatel Thomas Burberry, který 

se narodil v roce 1835 v britském hrabství Surrey. B hem svého mládí se vyučil k práci 

s textiliemi, což v roce 1Ř56 uplatnil a založil svůj první obchod v Basingstoke. Thomas 

Burberry byl tehdy velmi nespokojený s tím, z jakého materiálu se vyráb ly vod odolné 

plášt . Pogumované kabáty se mu zdály nepraktické, t žké, neprodyšné a nevhodné pro 

b žné nošení. Vyvinul tedy materiál z vod odolného lnu a bavln né p íze, ze kterého 

začal šít pevné, ale lehké a prodyšné kabáty, mnohem pohodln jší a praktičt jší, než 

klasický takzvaný „mackintosh coat“. Materiál byl nazván gabardine, pojmem, který 

vycházel ze shakespearovského „gaberdine“, což byl tehdy název pro dlouhý židovský 

plášť s rukávy, který muži nosili ve st edov ku. Gabardine byl v roce 1Řř0 p edstaven 

v celkem p ti verzích, které se navzájem odlišovaly svou lehkostí. V roce 1895 

p edstavila značka Thomas Burberry & Sons kabát Tielocken, který si nechal Thomas 

Burberry pozd ji patentovat (Abrahams, 2015).  

Thomas Burberry vynikal se svých obchodních schopnostech a dával si záležet na 

propagaci svého obchodu a zejména populárního kabátu. Výrazným lákadlem do obchodu 

v londýnské části Hyamarket byl fakt, že Burberry propagoval své výrobky na letácích 

jako „designed by sportsmen for sportsmen“, tedy oblečení pro muže tvo ené mužem.  

 Aby zákazníci dokázali rozlišit pad lky od originálních výrobků, zaregistrovala si 

značka pozd ji symbol jezdeckého rytí e nesoucího vlajku s nápisem „prorsum“7. 

                                                 
7 Prorsum je slovo latinského původu a v překladu znamená „dopředu“.  
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Prorsum odkazuje na inovativní látky a st ihy, symbol rytí ství reflektuje základní 

hodnotu značky, tedy integritu a brn ní, které má rytí  na sob  symbolizuje ochranu, 

kterou od vy Burberry  disponují (Parker, 2013).  Za svou popularitu na počátku 20. 

století vd čí značka mimo jiné britskému králi Edwardovi, který si vyžádal jmenovit  

kabát Burberry. Od té doby se stal kultem a nosili jej nejen zástupci modré krve, včetn  

britské královny Alžb ty II. a prince z Walesu, ale také ve ejn  známé osobnosti jako 

Winston Churchill, George Bernard Shaw, Ronald Reagan nebo George Bush.  

 Na p elomu století začalo Burberry rozši ovat svou nabídku oblečení pro muže i 

pro ženy a soust edilo se p edevším na výrobu oblečení vhodného na ryba ení, lov, golf, 

lukost elbu a další venkovní aktivity. Oblečení bylo šito tak, aby bylo spolehlivé a odolné 

vůči p írodním vlivům a odolalo v tru a dešti. Práv  pro jeho kvalitu a funkčnost si 

oblečení Burberry oblékal i kapitán Roald Amundsen, když se v roce 1911 se svým 

kolegou sirem Ernestem Shackeltonem vydal na expedici na jižní pól ĚBurberry.comě. 

Možná práv  oblečení bylo tím, co je narozdíl od druhé výpravné skupiny ochránilo p ed 

krutými podmínkami a pomohlo jim expedici p ežít.  

 Za první expanzi do zahraničí by se dalo považovat otev ení prvního obchodu 

v Pa íži v roce 1909 na Boulevard Malesherbes 8, kde stojí obchod dodnes. Krátce na to 

následovalo rozší ení značky do Spojených států amerických, konkrétn  do New Yorku 

a hlavního m sta jihoamerické Argentiny, Buenos Aires. První zásilka kabátů do 

Japonska putovala v roce 1915 (Burberry plc).  

 Ješt  p ed první sv tovou válkou, v roce 1ř01, p edstavilo Burberry svůj návrh 

kabátů britské vojenské kancelá i. Ta jej odsouhlasila a v roce 1ř14 pov ila Burberry 

dodáním gabardinových kabátů pro britskou armádu, byť nebyly považovány za  součást 

uniformy. Kabát byl nazván ‚Tielocken‘ a byl p edchůdcem dnešního trenčkotu. Na 

začátku války pracoval Thomas Burberry na vylepšení kabátu a  p idával mu různé 

komponenty, které jeho nošení d laly pohodln jším a praktičt jším – doplnil ho  

nap íklad o opasek, pásky na ramenou nebo klopy. Takto upravený kabát pak ve válce 

nosilo tém  půl milionu Britů (Departures, 2015). Název trench coat, který se po válce 

velmi dob e ujal, vznikl práv  díky britským vojákům, kte í kabát nosili p i bojích 

v zákopech8. Jak vypov d l jeden z britských veteránů, kabát Burberry byl opravdu 

kvalitní součástí výbavy: ,,Během první světové války jsem ztroskotal v kanálu, zatímco 

jsem měl na sobě svůj Burberry kabát. Musel jsem se ho zbavit. Kabát mi byl po týdnu 

                                                 
8 Trench je anglický výraz pro zákopy.  
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vrácen s tím, že byl celých pět dní v moři a i přesto ho mám dodnes a je naprosto 

nepoškozený.“ (Armstrong, 2014).  

 B hem dvacátých let 20. století si nechal Thomas Burberry patentovat takzvaný 

„Burberry Check“, vzor, který se stal poznávacím znakem Burberry produktů 

(Burberry.com). Typická velbloudí barva s bíločerným pruhováním, červeným tenkým 

proužkem a ikonickým logem jezdeckého rytí e byla p itom zákazníky více vyžadována 

až v šedesátých letech. Když aranžér výlohy pa ížského butiku rovnal kabáty, rozhodl se, 

že jejich lem vytočí tak, aby byl vnit ní vzor lépe vid t. Na okamžité zvýšení poptávky 

Burberry reagovalo prodejem deštníků se vzorem, kterých se b hem krátké chvíle prodaly 

stovky. To značku p esv dčilo o oblíbenosti vzoru a rozhodlo se, že jej aplikuje i na nov  

p edstavené šály. Ty se staly bestsellerem a do dnešní doby jsou nejprodávan jším 

produktem značky. Dnes se deštníky nabízí již v šesti variantách a šály v osmi barevných 

kombinacích (The Telegraph, 2011).  

 Export produktů Burberry se dramaticky zvýšil v osmdesátých letech 20. století, 

kdy bylo designérské oblečení vyžadováno p edevším z japonského a amerického trhu. 

Na konci století dosáhlo Burberry statusu nejv tšího vývozce oblečení v Británii. 

V devadesátých letech si ale značka uv domila, že tradice již není dostačující motivace 

k nákupu a rozhodla se rozší it svůj sortiment a p iblížit se tak mladším spot ebitelům, 

p edevším ženám. Barry Goldsmith, manažer amerického odv tví značky ekl 

v rozhovoru pro WWD že ,,První věc, kterou si lidé vybaví, řekne-li se Burberry, je 

pánský trench coat. A takovou image my nechceme.“ Burberry tedy p edstavilo kolekci 

„Thomas Burberry Collection“, která se soust edila každodenní od vy, než klasické 

elegantní st ihy. Takzvaná modernizovaná klasika obsahovala kiltové sukn , svetry nebo 

dlouhé kalhoty, vše s ikonickým vzorem. Kolekce zároveň nabízela sortiment o 15 – 30 

% levn jší, což zap íčinilo vyšší zájem širšího spektra zákazníků. Velký nárůst prodejů 

způsobila i nová služba, která ženám nabízela úpravy od vů na míru ĚMoore, Birtwistle, 

2004). 

 P estože Burberry pokračovalo ve výrob  z 90 % v britských továrnách, postupn  

začalo licencovat své jméno, vzor a logo jiným výrobcům. B hem ř0. let bylo jméno 

Burberry na kabelkách, páscích, povlečeních, spodním prádle, sušenkách, alkoholu, 

parfémech nebo d tských hračkách, hodinkách či kreditních kartách VISA. Zpočátku se 

snaha o  geografickou diverzifikaci vyplatila a p inesla firm  o 1/3 vyšší prodeje, tedy 

konkrétn  v roce 1řř6 celých 267,Ř milionů liber. Pom rn  brzy ale začalo být jasné, že 

Burberry ztratilo svou jedinečnost, a tento problém m lo vy ešit zvolení nové výkonné 
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editelky Rose Marie Bravo. Cílem bylo p edevším soust ed ní se na pozicování firmy 

v rámci celého módního průmyslu, který z velké části spoléhal na asijské zákazníky. 

Velké komplikace nastaly, když díky asijské ekonomické krizi začaly klesat prodejní čísla 

Burberry, což bylo umocn no zatížením librou. Burberry tedy začalo omezovat svůj 

export na šedý asijský trh a zav elo t i výrobny v Británii. A p estože tyto razantní kroky 

snížily profit firmy v roce 1998, z dlouhodobého hlediska chránily image značky.  

 I p es nadále klesající profit a finanční problémy se firma pod vedením Rose Marie 

Bravo soust edila p edevším na budování image, což se pom rn  rychle poda ilo a 

Burberry znovu získalo status luxusního mezinárodního brandu. Bravo mimo jiné 

p edstavila první Prorsum kolekci, pod vedením italského návrhá e Roberta 

Menichettiho. (Burberry Group plc.)  

 Když vstoupilo Burberry do nového tisíciletí, finanční situace se zlepšila. Asijský 

trh se vzpamatoval ze své krize, trhy v Evrop  a Americe rostly a nová strategie Burberry 

se vyplatila. Profit se meziročn  zvýšil o 103 %  a prodeje narostly o 10 %. Úsp ch 

zaznamenalo také otev ení t ípatrové vlajkové prodejny v Londýn  na slavné Bond Street 

(Burberry Group plc).  

 Roku 2006 se rozhodla Rose Marie Bravo na svou funkci rezignovat a nahradila 

ji Američanka Angela Ahrendts s Christopherem Baileym, který v Burberry fungoval 

jako kreativní editel již od roku 2001 (Conti, 2005). Ahrendts zbavila značku mimo jiné 

spojitosti s takzvanými „chavs“9, kte í ve velké mí e nosívali práv  potisk Burberry. 

Krokem k tomu bylo odstran ní typického vzoru na ř0 % všech produktů. B hem 

působení Ahrendts se zvýšila hodnota značky ze dvou na sedm miliard liber a CNN 

Money pozd ji reportovala, že b hem roku 2012 byla Ahrendts s celkovým p íjmem 26,3 

milionů liber nejvíce placenou ženou ve své pozici ve Spojeném království. V roce 2014 

odešla Angela Ahrendts z Burberry do Apple, Inc. zastávat funkci Senior Vice President 

of Retail and Online a na její místo nastoupil práv  Christopher Bailey (The Guardian, 

2013).  

 Za Baileyho působení v čele Burberry se značka stala průkopníkem v digitálním 

průmyslu, nap íklad když p edstavila inovativní kampaň „Art of the Trench“ nebo když 

prezentovala kolekci Spring/Summer 2016 den p ed oficiální p ehlídkou na sociální síti 

                                                 
9 Severoangličtí ‚Chavs’ jsou bráni jako subkultura reprezentována mladými brity z nižší 
příjmové skupiny, kteří často oblékají pravé nebo imitované designérské sportovní oblečení. 
Spojováni jsou často s kulturou fotbalových hooligans.   
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Snapchat ĚMashable, 2015ě. O jednotlivých projektech bude autorka detailn ji psát 

v dalších kapitolách.  

 V letošním roce by m la nastat situace, kdy funkci chief executive po Baileym 

p evezme Marco Gobbetti, který doposud působí v Céline a Bailey se mimo své funkce 

kreativního editele ujme také funkce prezidenta (Business of Fashion, 2016).   

2.2 Marketingový mix 

2.3. 1 Produkt 

Jak ekl Francois-Henri Pinault, luxus a značka jsou definovány produktem 

(2006). Burberry je autentickou britskou od vní značkou, která se specializuje na luxusní 

od vy elegantního st ihu z vysoce kvalitního materiálu. Nabídka oblečení zahrnuje jak 

od vy pro ženy, tak i pro muže a pro d ti. Mimo to se Burberry v nuje takzvaným „soft“ 

a „hard“ doplňkům. Mezi „soft“ doplňky, nebo-li jemné, pat í nap íklad šátky, šály nebo 

kravaty, zatímco mezi „hard“ doplňky, nebo-li tvrdé, pat í zejména kabelky, kožené 

doplňky, boty, kufry, deštníky nebo brýle (Moore, Birtwistle, 2004, str. 415).  

 Své produkty rozd luje Burberry na kontinuální a sezónní. Kontinuálním 

produktem je nap íklad ikonický trench coat, který je prodáván každý rok. Reaguje ale na 

zm ny v trendech a p izpůsobuje se jim. Kontinuálním produktem se může stát ale také 

produkt sezónní, je-li po n m poptávka i poté, co uplyne sezóna, ve které byl p edstaven 

(Burberry Group plc, 2002, s. 26).   

 Módní dům Burberry funguje jako multi-brand. To znamená, že v rámci jedné 

značky funguje n kolik sub-brandů, tedy podznaček. Do roku 2015 jich fungovalo celkem 

šest, ale v daném roce Burberry oznámilo, že značky Prorsum, London a Brit konsoliduje 

pod unitní název „Burberry“ (Harper’s Bazaar, 2015).  

 P estože byly t i nejzásadn jší značky sjednoceny pod jednu, hodnotí autorka jako 

důležité vymezit dané značky konkrétn ji. Prorsum, London a Brit tvo í hodnotnou 

součást historie značky a nebylo by správné jejich podíl na úsp chu opomenout.  

 Burberry Prorsum bylo zavedeno v rámci nového pozicování značky v roce 1997 

pod vedením návrhá e Roberta Menichettiho. Tato značka prezentovala  na týdnech módy 

couture a high-fashion kolekce. Luxusní, ručn  vyráb né od vy byly pouze 

v limitovaném počtu pro udržení exkluzivity a jejich distribuce fungovala skrze vlajkové 

butiky Bruberry nebo obchodní domy jako nap íklad Harrods v Londýn . Nejv tší úsp ch 
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zaznamenala Burberry Prorsum kolekce p i premié e „see-now, buy-now“ konceptu, 

který bude detailn ji rozebrán v pozd jších kapitolách ĚBurberry.comě.  

 Kolekce Burberry London produkovala ready-to-wear kolekce a prezentovala je 

čty ikrát do roka. B žn  se v rámci dámské linie kolekce p edvedlo p ibližn  450 

produktů, v pánské bylo číslo o dv  sta nižší. Burberry London se v minulosti soust edilo 

hlavn  na kolekce podzimní/zimní, vzhledem k historii značky, ale postupem času začalo 

p ikládat důležitost také letním od vům.  

Subbrand soust ed ný spíše na mladší spot ebitele, konkrétn  ženy a muže ve 

v ku 16 – 30 let je takzvaný The Thomas Burberry range. Původn  byly kolekce značky 

pojmenované po zakladateli distribuovány pouze ve Špan lsku a Portugalsku, pozd ji se 

ale jejich prodej rozší il i do dalších evropských zemí, včetn  Velké Británie. Thomas 

Burberry kolekce jsou nacen ny o 30 – 40 % levn ji, než Burberry London kolekce a 

nejsou k dispozici v buticích Burberry. Jejich distribuce je vedena skrze sít  populárních 

obchodů pro mladé  jako Urban Outfitters nebo skze klasické obchodní domy Harrods či 

Selfridges (WWD, 2003). 

 The Burberry Blue a The Burberry Black byly neluxusní subbrandy prodávané od 

roku 1řř6 výhradn  na japonském trhu. Kompletn  odtržené značky od globální 

produkce Burberry vytvá ely od vy pro každodenní nošení jak pro muže, tak pro ženy. 

Jejich nízké ceny byly výrazn  v rozporu s repositioningem Burberry a s cílem budovat 

luxusní značku. Michael Causton, partner v JapanConsuming uvedl, že: „Globální 

positioning a positioning v Japonsku nešel vůbec ruku v ruce. Během let se Burberry 

vyvinulo v globální luxusní brand, ovšem japonský držitel licence Sanyo Shokai se tohoto 

tempa nedržel.“ (Business of Fashion, 2015). Vroce 2015 byly tedy The Burberry Blue a 

The Burberry Black vy azeny z profilu a až na 500 obchodů, které jejich oblečení 

prodávaly, muselo být zav eno.  

 Stejn  jako v tšina luxusních i neluxusních značek produkuje Burberry kolekci 

doplňků a stejn  jako u v tšiny značek má tato kategorie velký podíl na p íjmech firmy. 

Doplňkům se též nazývá entry products, tedy vstupní produkty. Tyto produkty kupuje 

mimo jiné i typ zákazníka, který se se značkou ješt  nemusel setkat a nechce utratit v tší 

sumu pen z. Koupí vstupního produktu zákazník získá pocit exkluzivity za nižší peníze 

(Luxury Daily, 2013). Nejv tším doplňkem z ad produktů Burberry jsou kabelky. 

Jedním z nejpopulárn jších, neprodávan jších a nejrozpoznávan jších produktů Burberry 

je šála s tradičním vzorem. Do kategorie doplňků spadají mimo jiné parfémy, brýle, 

hodinky nebo d tské oblečení; vše produkováno v továrnách vlastnících licence Burberry.  
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2.3. 2 Cena 

Burberry je prémiovou značkou, která cílí k vyšší st ední p íjmové skupin . Daná 

cílová skupina ne vždy hledí na částku, za kterou se produkt prodává, nýbrž na nabízenou 

kvalitu. Luxusní produkty Burberry jsou vyráb ny zručnými emeslníky, s velkou 

pečlivostí a z vysoce kvalitních materiálů, čemuž odpovídá i cenová hladina. 

Z oficiálních webových stránek Burberry.com můžeme vyčíst, že mezi nejlevn jší 

produkty pat í kosmetické produkty, jejichž cena se pohybuje od 15 do 50 liber. U 

doplňků jsou ceny vyšší, pat í sem totiž p edevším ikonické šátky, jejichž cena se šplhá 

až k jednomu tisíci liber, a také vln ná ponča, jejichž cena dosahuje až dvou tisíc liber. 

Cenová relace kabelek je široká, pohybuje se mezi 500 – 22 000 librami. Cena nejdražší 

kabelky je podmín na materiálem, tedy aligáto í kůží a ruční výrobou v Itálii.  

Trench coat je produktem, jehož popularity bylo značkou náležit  využito. 

Klasický velbloudí kabát značka inovovala a vytvo ila nespočet variací tak, aby trench 

coat mohl obléknout kdokoliv. Ceny nejvýrazn jšího produktu Burberry se pohybují od 

500 do 2 500 liber. Oblečení z dostupných kolekcí pak značka prodává od 50 liber za 

tričko až po 5 000 liber za kožené šaty.  

 I p esto, že je Burberry luxusní značkou, je p edevším značkou globální a staví na 

tom, aby ceny byly všude na sv t  konzistentní a zabránilo se tak diskiminaci, která by 

mohla vést k pošpin ní image značky. Za cenovou strategii je zodpov dný tým globálního 

marketingu, který ji nastavuje po důkladné evaluaci poptávky, průzkumu trhu a 

konkurence a konkurenčních cen ĚMarketing 91, 2016).  

2.3. 3 Distribuce 

Dle informací z výroční zprávy skupiny Burberry uve ejn né na korporátním 

webu společnosti, operuje Burberry v současnosti na 54ř obchodů, včetn  outletů, franšíz 

a licencovaných prodejen (Burberry plc, 2016). Burberry prodejny jsou umíst ny 

v lokacích s vysokým počtem obyvatel, p edevším v hlavních m stech, a to z důvodu 

v tší koncentrace bohatších lidí, z čehož firma pochopiteln  profituje.  

Produkty Burberry jsou distribuovány skrze t i formáty obchodů, mezi které pat í 

online a offline retail, velkoobchod a licencované prodejny, které jsou typické p edevším 

pro japonský trh. Výroční zpráva uvádí, že za období 2015/2016 tvo il online a offline 

retail celých 73% prodejů, velkoobchodní formát 25% a zbytek licencované prodejny 

(Burberry Group plc, 2016).   
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Online a offline retail je provozovaný p ímo společností Burberry a má nad ní 

kompletní kontrolu. Tento způsob distribuce se v p ípad  této značky d lí ješt  na tzv. 

flagship stores, tedy vlajkové prodejny a na regular price retail stores, tedy b žné butiky 

Burberry, mezi které pat í i ten pražský v Pa ížské ulici.  

Vlajkové prodejny jsou specifické svou lokací a nabídkou produktů. Nachází se 

z velké části ve sv tových metropolích, nap íklad v Londýn , Barcelon , New Yorku, 

Tokiu a nov  také v Soulu. Jako jediné prodejny nabízí nejvyšší adu Burberry kolekcí, 

Burberry Prorsum, a také kolekce Burberry London. Vlajkové prodejny mají ale také 

funkci komunikační a hrají svou roli v positioningu značky. Často slouží jako prezentační 

místo pro noviná e nebo nákupčí (Burberry plc, 2016).  

Klasických butiků je po sv t  p ibližn  t icet, a to jak v Evrop , tak v USA a Asii. 

Vyskytují se v hlavních m stech, včetn  Prahy. Butiky tohoto formátu nabízí produktový 

mix, který je ve v tšin  prodejen stejný, často se ale p izpůsobuje lokalit  a podnebním 

podmínkám, které jsou pro danou lokalitu b žné.  V kalifornském butiku se tedy prodává 

více letního oblečení a plavek, zatímco v Londýn  je rozší ená nabídka plášt nek a 

kabátů.  

Takzvaný department store formát je dominantní formou distribuce hlavn  pro 

dražší značky. Důvodem je fakt, že se značka dostane mezi v tší spektrum nakupujících 

a osloví širší škálu potenciálních zákazníků. V department obchodech se v tšinou 

vyskytuje výb r produktů z Burberry London a Thomas Burberry.  

 Burberry provozuje také 9 designérských outletů a 3 „factory stores“ v Anglii, 

Americe a Špan lsku, kde se prodává zlevn né oblečení s vadou, tedy s poškozením. 

Klasické showroomy má Burberry v Londýn , Milán , Düsseldorfu, Barcelon  a Hong 

Kongu.  

 Stejn  jako další velké značky, i Burberry své jméno licencuje. Tento způsob 

distribuce v Burberry fungoval pouze v Japonsku, kde byla držitelem licence společnost 

Sanyo Shokai. Formát licencovaného prodeje se ale neosv dčil a Burberry muselo 

v rámci repositioningu licence stáhnout. Japonský držitel licence totiž nedokázal s novou 

filozofií značky držet krok a hrozilo, že značka ztratí svou kredibilitu. Výhodou však p i 

této form  distribuce je maximalizace pokrytí trhu a maximální návrat investovaných 

pen z (Business of Fashion, 2015).   
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2.3. 4 Komunikace  

Komunikace je pro Burberry jednou z nejpodstatn jších aktivit již od začátku 

existence značky. Už v roce 1ř11 oblékala do svých od vů známé dobrodruhy 

Amundsena a Shackletona a vytvá ela reklamní letáky inzerující gabardinové kabáty. Za 

tém  více jak sto let se Burberry v oblasti komunikačních aktivit značn  posunulo a 

p edčilo v tšinu svých konkurentů z kategorie luxusních značek. V roce 2006, kdy 

v pozici výkonné editelky byla Angela Ahrendts a kreativním editelem byl Christopher 

Bailey, značka oznámila, že jejím novým cílem je být první kompletn  digitalizovanou 

značkou (Digiday, 2015). Práv  Burberry bylo mezi prvními, kdo pochopil důležitost 

online prost edí a dnes hraje digitální komunikace hlavní roli celé marketingové strategie 

značky a je na ni vynakládána značná část rozpočtu. Mimo digitálního obsahu zahrnuje 

marketingová strategie b žné komunikační kanály, jako je reklama v tisku, outdoorová 

reklama, p ímý marketing nebo public relations. Jednotlivým složkám marketingové 

komunikace se bude autorka detailn ji v novat v dalších kapitolách této práce.  

 Co mají ale všechny způsoby komunikace společné, jsou emoce. Komunikace 

v rámci luxusního segmentu je odlišná, od b žného spot ebitelského prost edí. Zam uje 

se více na budování hodnot, komunikaci tradičnosti a formuje sen, po kterém zákazníci 

touží. Burberry je, podle slov Angely Ahrendts, vyprav čem p íb hu, který je autentický 

a emotivní. Cílem Burberry je skrze svou komunikaci navázat dlouhodobý vztah 

zákazníka ke značce a budovat vzájemnou dův ru, která je hlavní hodnotou značky. 

Bývalá výkonná editelka Burberry Ahrendts zmiňuje, že v oblasti komunikace značka 

dlouho bádala nad tím, jakým tónem bude komunikovat a ke komu bude promlouvat 

(Future of Storytelling 2013, 2013). S nástupem digitálního v ku bylo samoz ejmé, že 

musí začít cílit na tzv. millenials10 a naučit se hovo it jejich jazykem. Ahrendts uvádí, že 

jazykem mileniálů je práv  digitální jazyk. A není to jen digitální jazyk, kterým mladá 

generace komunikuje. Hudba je um ním, které mileniálové konzumují každý den a 

Burberry se rozhodlo, že ji zapojí do svého online obsahu. Projekt Burberry Acoustic se 

stal n čím, co nabízí originální obsah, ale není p ímo souvislé s produkty značky (Wave, 

2010).  

                                                 
10 Millenials nebo také Generace Y je pojem, který demografickou skupinu dětí narozených mezi 
lety 1986 až 1995. Generace Y se zaměřuje na digitální technologie, volný čas a práci, kterou 

hledají dle smyslu, zároveň ale chtějí vyšší společenské uznání.  
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2.3 SWOT analýza 

2.4. 1 Silné stránky 

St žejní silnou stránkou značky Burberry je p edevším její historické d dictví, ze 

kterého může dlouhodob  čerpat inspiraci. Reprezentace britské identity pramení ze 161 

let historie značky a má možnost se tedy odkázat na tradici. Burberry se b hem své 

existence stalo ekvivalentem britského stylu, módy a vkusu a taktéž kvality, na které 

značka staví od svého prvního produktu.  

Výhodou postavení značky na trhu je její rozpoznatelnost. P estože původn  pat í 

Burberry mezi konzervativn jší značky, dokázala se díky svému výraznému potisku stát 

ikonickou v segmentu luxusního zboží. Potisk se začal ve v tší mí e objevovat p edevším 

v 90. letech, kdy se stal jedním z poznávacích znamení subkultury zvané chavs, jejíž 

působení vyvolávalo spíše negativní atmosféru. P estože byl potisk, a tedy i značka, 

v tomto smyslu jaksi zneužita, Burberry to jist  pomohlo ke zviditeln ní se.  

Skupina Burberry je také silné v geografickém zastoupení svých prodejen, kterých 

má v současnosti na 500, a to v 50 různých státech nap íč všemi kontinenty. 

Diverzifikovaná síť, která zahrnuje různé druhy prodejních formátů zajišťuje stabiln jší 

p íjem, ale také vytvá í dojem, že je značka dostupná ve smyslu, že není p íliš velký 

problém sehnat její produkt, čímž se liší nap íklad od značky Chanel, jejíž klíčové 

produkty bývají často z důvodu menšího počtu prodejen, t žce dostupné.  

Silné postavení má Burberry také v brandingu. Značka byla za azena do žeb íčku 

Interbrand Top 100 nejsiln jších značek roku 2016 a byla označena za jednu 

z nejinovativn jších značek posledních let, p edevším v digitálním prost edí. Důkazem o 

silném brandingu je mimo jiné také odraz na prodejích.   

2.4. 2 Slabé stránky 

 P estože byla značka Burberry za azena do Top 100 nejsiln jších značek podle 

agentury Interbrand, obsadila až Ř3. místo, což je oproti roku 2015 propad o ř %, tedy o 

celých 10 míst v žeb íčku. To samoz ejm  reflektuje i fakt, že hodnota značky b hem 

roku 2015 a 2016 klesla o půl miliardy amerických dolarů. Což je zajímavý trend, 

vzhledem k tomu, že od roku 2010 hodnota značky rapidn  stoupla, a to o tém  3 
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miliardy dolarů. Situaci znázorňuje následující graf, který zobrazuje růst a pokles hodnoty 

značky Burberry za období od roku 2000 do roku 2016 (Best Global Brands, 2016).  

Graf 1 – Růst a pokles hodnoty značky Burberry za období 2000-2016.  

Zdroj: Best Global Brands, 2016  

Cenová strategie je n co, co může značce poskytnout exkluzivitu a ud lat z ní 

p edm t touhy. Zároveň ale vysoká cena staví značku do pozice, kdy je t žko dosažitelná. 

Vzhledem k faktu, že v současnosti Burberry cílí na mladší skupinu, takzvané mileniály, 

jsou prémiové ceny n čím, co je pro tuto cílovou skupinu prozatím nedosažitelné. Není 

tedy možné, aby značka považovala tuto skupinu za zákazníka, který v obchod  

pravideln  utratí nejvyšší sumy.  

 Další slabou stránkou je omezená ada produktů, která se soust edí na oblečení, 

kosmetiku a doplňky, zatímco u jiných značek můžeme nalézt také produkty 

kategorizované jako home decor nebo nábytek. V tomto ohledu je značka znevýhodn ná, 

zároveň tím ale naznačuje, že nechce propadnout trendu extenzí produktových ad jen 

z důvodu v tšího výnosu. Takovou extenzi provedla nap íklad značka Hermés, která 

produkuje adu Maison zam enou na luxusní doplňky do domácnosti ĚHermés, 2017ě.  

Značka Giorgio Armani zase vlastní síť hotelů Armani v Dubai a Milan  ĚArmani 

Hotels&Resorts, 2017).  

 Dobrá pov st značky je velmi t žce vybudovatelná a trvá dlouhá léta ji upevnit 

v myslích zákazníků. Naopak poničení pov sti trvá pár okamžiků, které díky digitalizaci 

celého sv ta jsou čím dál tím kratší. Proto se značky v p ípad  pošpin ní image snaží od 

daných skandálů distancovat. Také Burberry si touto „školou“ prošlo a muselo ešit 

krizové situace hned n kolikrát. Jedním z nejvýrazn jších p íkladů v historii značky jsou 

již zmiňovaní chavs, asociální subkultura mladých lidí z nižší p íjmové skupiny, která 
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projevuje náklonnost k fotbalu. Problémem s chavs byl fakt, že velmi rádi nosili pad lky 

Burberry a tím pádem vytvá eli značce nežádoucí obraz. Značka na situaci reagovala 

razantním omezením produkce od vů s potiskem, který se stal poznávacím znakem 

subkultury (Daily Mail, 2008). Další skandál způsobila tehdejší tvá  značky, Kate Moss, 

která byla v roce 2005 bulvárem p istižena p i konzumaci tvrdých drog. Moss, která se 

od roku 1998 objevila v 16 kampaních Burberry, ohrozila svým jednáním mediální obraz 

a existenci značky, tudíž následovalo p erušení spolupráce nejen ze strany Burberry, ale 

nap íklad také značky Chanel ĚThe Guardian, 2005ě. Moss se za své chování omluvila, 

nastoupila na léčbu a o dev t m síců získala u Burberry druhou šanci. V této situaci se 

projevilo klišé marketingových rčení, že i špatná reklama je reklamou a více, než značka 

skandálem ztratila, vyd lala ĚDailyMail, 2006ě.  

 Slabou stránkou luxusní značky typu Burberry je též neustálá pot eba pad latelů 

značku imitovat a vytvá et falešné produkty nesoucí značky jméno a insignie. 

Problematiku pad lání jsem detailn ji popsala v části SWOT analýzy Hrozby.  

2.4. 3 Příležitosti  

 Trendem, kterému podléhá velké množství luxusních značek, jsou spolupráce 

s fast-fashion et zci. Alber Elbaz, bývalý kreativní editel luxusní značky Lanvin v roce 

2011 uvedl, že: „ř5 % žen si nemůže Lanvin dovolit, nechme je to ochutnat. Je to stejné, 

jako kdybych žil v paláci a otev el dve e – ‚pojďte si se mnou dát čaj a n co k jídlu‘“ 

(Adweek, 2010). A práv  demokratizace módy, proces, p i kterém se značka otev e 

širšímu publiku, je jedním z důvodů, proč ke spoluprácím dochází. Dovolit zákazníkům 

koupit si luxusní od v za menší obnos pen z totiž poskytuje značce možnost p iblížit se 

t m, kte í si značku a její b žný sortiment nemohou dovolit. Značka s nimi díky 

spolupráci a dostupn jší kolekci naváže vztah a bude ho udržovat tak, aby práv  jejich 

značka byla tou, pro kterou se rozhodnou, když si ji už budou moci dovolit. Smyslem 

spolupráce je mimo výd lku také získání v tšího mediálního pokrytí, které může menším 

značkám pomoci p i budování jejich image, obzvlášť v p ípad , pokud se jejich kolekce 

vyprodá. Stella McCartney ale v minulosti spolupráci využila k experimentu, který jí m l 

pomoci v rozhodnutí, zda má svou produktovou adu rozší it o d tské oblečení. Kolekce, 

kterou navrhla pro značku Gap Kids byla úsp šná, což vedlo k rozhodnutí d tský 

sortiment za adit.  

Spolupráce ale nemusí probíhat jen dvouúrovn , tedy luxusní značka s levn jším 

et zcem. Zajímavým fenoménem jsou spolupráce dvou luxusních značek v odlišných 
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oborech, nap íklad v mód  a technologiích. Takto se spojila v roce 2015 prestižní 

francouzská od vní značka Hermès s lídrem inovativních technologií, značkou Apple. 

Pro novinku hodinky Apple Watch navrhl Hermès t i kožené pásky, jejichž cena se 

pohybovala od 1100 až po 1500 amerických dolarů (Business Insider, 2016). Cope a 

Maloney uvádí, že takovým partnerstvím se íká „co-marketing alliances“. Status t chto 

aliancí je v obou p ípadech stejný. Každý zvlášť nabývá asociaci pomocí toho druhého a 

získává tak publikum druhého partnera (Cope, Maloney, 2016, s. 83). A i taková 

spolupráce by mohla v p ípad  Burberry zafungovat a p inést značce nové potenciální 

zákazníky nebo p inejmenším zvýšit pov domí o značce mezi odlišným publikem. 

P edevším v období, kdy značka cílí na mladou cílovou skupinu existuje mnoho 

možností, jak se k ní dostat blíže. Na druhou stranu je pochopitelné, že takovou spoluprácí 

může značka ztratit svou exkluzivitu a ponížit své hodnoty. Výb r spolupráce by m l být 

tedy velmi uv dom lý, pečlivý a v naprostém souladu s filozofií Burberry.  

2.4. 4 Hrozby  

 Jednou z hrozeb, a to pro všechny od vní značky, je neustále m nící se prost edí, 

ve kterém působí. V tšina produktů, které značky v luxusním segmentu produkují mají 

krátký životní cyklus a lidé necht jí platit za n co, co jim zůstane pouze pár m síců. 

Prost edí se nem ní ale pouze uvnit  oboru, ale také ve vn jším sv t  – velmi prom nlivé 

je nap íklad také počasí. Práv  to se vzhledem ke globálnímu oteplování prudce m ní, 

hlavn  v zimním období, a je možné, že Burberry bude muset postupem času začít 

uvažovat nad redukcí zimního oblečení, odlehčení kabátů nebo zm nami materiálů. 

V takový moment je velice důležité udržet svého zákazníka a nenechat ho p ejít ke 

konkurenci, která může nabídnout lepší a cenov  výhodn jší variantu ĚThe Odyssey, 2017 

).  

 Luxusní značky typu Burberry bojují s velkým množstvím pad laných produktů, 

které se na trhu vyskytují. Trh s imitacemi se neustále zv tšuje a samotné imitace jsou 

čím dál tím více totožné s originálními produkty. A jsou-li falešné produkty tém  

nerozlišitelné od originálu, je pro zákazníka pohodln jší zakoupit falešný produkt 

s totožným vzhledem, a to za výrazn  nižší cenu. Burberry se podobn  jako nap íklad 

Hermès nebo UGG setkalo s pad lateli p ed soudem. Jak uvádí WWD, v roce 2012 

vysoudilo Burberry 100 milionů amerických dolarů z čínských pad latelů, kte í p es 

internetové stránky prodávali imitace kabelek, šátků a dalších produktů značky Burberry 

(WWD, 2012). P estože Burberry vysoudilo danou částku, neznamená to, že by se značka 
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zbavila všech pad latelů. Hrozbou do budoucna může být situace, kdy značka p íjde 

s nevídaným produktem, inovativní technologií a práv  n co nového začn  být imitováno, 

p ípadn  napodobováno jinými značkami.  

 Jako t etí hrozbu lze vnímat konkurenci. Podle americké výzkumné agentury 

D&B Hoovers pat í mezi nejv tší konkurenty Burberry Group Plc. p edevším 

francouzský koncern Louis Vuitton Moët Hennesy, který je majitelem více jak 60 značek 

luxusního zboží, včetn  šampaňského Moët&Chandon, koňaku Hennesy nebo od vních 

značek Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Loewe nebo Fendi (LVMH). D&B Hoovers 

uvádí jako konkurenci též skupinu Kering zastupující značky Gucci, Saint Laurent, 

Balenciaga nebo Puma, a společnost Hermès International. Mezi hlavní konkurenty 

samostatné značky Burberry pak pat í značky jako Chanel, Christian Dior, Gucci, Prada 

nebo Louis Vuitton či Hermès. Konkurence hraje velkou roli v takzvané cenové válce, 

která mezi n kterými značkami panuje za účelem získání každého zákazníka. 

V konkurenčním boji hraje roli jak cena, tak i dostupnost. Globální pokrytí spolu s online 

prodejem v tomto p ípad  zaručuje značce Burberry velkou odolnost vůči stejn  

postaveným značkám a má v konkurenčním prost edí zejména kvůli inovaitvnímu 

p ístupu značnou výhodu.   
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3. Deskriptivní analýza komunikačních aktivit Burberry  
V následující části bakalá ské práce se bude autorka v novat deskriptivní analýze 

marketingové komunikace módního domu Burberry, p ičemž popíše aktivity jak 

v offline, tak v online prost edí. Ob  dv  sféry se v p ípad  dané značky vzájemn  

doplňují a p estože cílem značky je maximální digitalizace, offline nástroje jsou stále 

podstatnou složkou v jejím fungování a komunikaci. Propojování online a offline 

prost edí je ale zajímavým trendem, který umožňuje zákazníkovi prožít oba sv ty 

najednou, jako nap íklad v p ípad  konceptu „see-now, buy now“. Infiltrace digitálního 

sv ta do fyzického prostoru prob hla také nap íklad ve vlajkové prodejn  na Regent 

Street v Lodnýn , kde mohou návšt vníci, potažmo zákazníci zažít různé aspekty značky 

skrze multimediální obsah.   

3. 1 Offline 

3.1.1. In-store marketing 

Jak bylo zmín no výše, Burberry pracuje na smazání hranice mezi online a offline 

komunikací a snaží se tyto dva sv ty vzájemn  propojit. Místo, kde značka p edvedla svůj 

um, se nachází na londýnské Regent Street ve vlajkové prodejn  Burberry. Podle bývalé 

výkonné editelky Angely Ahrendts bylo cílem aplikovat koncept tehdy renovovaných 

webových stránek Burberry World na vlajkovou prodejnu a vytvo it Burberry World Live 

(Forbes, 2014).  

Prodejna na frekventované Regent Street je vybavena mnoha technologickými 

nástroji. Krom  šestimetrové obrazovky, 500 repráků a hydraulického pódia pracuje 

značka také s takzvanými RFID 11mikročipy, které jsou napojené p ímo na od vy. Pokud 

si zákazník oblečení nasadí a dojde ke zrcadlu, čip se propojí se zrcadlem a ukáže, jak by 

model vypadal na p ehlídkovém mole. Čip reaguje také p i pohybu okolo modelu. Projde-

li člov k okolo kabelky s čipem, vedlejší obrazovka začne promítat obsah týkající se 

daného produktu (Campaign, 2012). Christopher Bailey, dnešní výkonný editel, za 

působení Ahrendts kreativní editel vlajkovou prodejnu komentuje slovy: „Burberry 

Regent Street je jeden z nejsignifikantnějších architektonických projektů, jakých jsme se 

kdy zúčastnili. Na rekonstrukci historické budovy s kombinací digitálních technologií 

jsme pracovali s těmi nejlepšími řemeslníky“ (Campaign, 2012).  

                                                 
11 RFID je zkratka pro radio-frequency identification – tedy technologii, kterou čip využívá.  
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3.1.2. Tisk   

 Módní dům Burberry vznikl na konci 1ř. století, tudíž disponuje bohatou historií 

a velkou sbírkou reklamního materiálu, který byl b hem uplynulé doby vytvo en. Mezi 

první formy reklamy pat ily tišt né letáky, na kterých Burberry poutalo a informovalo 

obyvatele Londýna o své nabídce šatů. Značka na nich zobrazovala kresby modelů – 

obleků, dámských obleků nebo trenčkotů, ke kterým p ipojovala na dnešní dobu dlouhý 

text o zpracování a dalších zajímavostech od vů. Této klasické formy reklamy se značka 

držela až do p ibližn  šedesátých let dvacátého století, kdy došlo k částečnému 

technologickému vývoji. Kresby byly nahrazeny fotografií a Burberry tak odstartovalo 

dlouhou historii editoriálů v módních magazínech, ale také na billboardech a jiných 

formách outdoorové reklamy.  

P estože se o tiskové reklam  obecn  uvádí, že je na úpadku, její efekt je stále 

v rámci reklamního prost edí velký. Výhodou reklamy nap íklad v magazínech je, že je 

jí v nována v tší pozornost, než reklamám v online prost edí, kde je člov k zvyklý 

k rychlému konzumování obsahu a nev nuje sd lením důkladnou pozornost tak, jak tomu 

je nap íklad u tisku ĚMarketing Profs, 2015ě. I to je z ejm  důvodem, proč značky stále 

tisk využívají a spoléhají se na jeho dosah.  

V kampani z roku 1ř60 je hlavním prvkem anglický venkov a vod odolný 

trenčkot, který chrání dva milence p ed dešt m, v osmdesátých letech je vyzdvihován 

klasický kostkovaný vzor a v letech devadesátých je promován takzvaný „Burberry look“ 

– kombinace trenčkotu a šátku ovázaného okolo hlavy, který se stal nejen v daném 

desetiletí velkým trendem (The Advertising Archives). 

 Na počátku nového tisíciletí byla pro značku důležitou osobou modelka Kate 

Moss, která značku reprezentovala již od devadesátých let. S p edním fotografem Mariem 

Testinem nafotila nespočet kampaní, ve kterých figurovala až do prvního desetiletí 

nového milénia. V roce 200ř vyst ídala Kate Moss mladá herečka Emma Watson, která 

nafotila svou první Burberry kampaň v prost edí britského Westminsteru, také 

s fotografem Testinem. Výb r lokality m l svůj hlubší smysl, ve Westminsteru sídlí 

Burberry HQ. „Je to ikonická část Londýna. Cítili jsme, že bylo správné vrátit se tam, 

odkud pocházíme, a proto jsme se rozhodli nafotit kampaň tady“ komentuje výb r 

lokality Bailey ĚVogue, 200řě. Bailey zároveň dodává, že kampaň má reprezentovat jak 

historii, tak moderního ducha Burberry a reflektovat krásu, nadčasovost a sílu. Emma 
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Watson je podle n j zt lesn ním t chto vlastností a ikona klasické krásy moderního v ku 

(Drapers, 2009).  

 B hem posledních p ti let je výraznou osobností printových kampaní britská 

modelka Cara Delevingne, jejíž kariéra začala na molech britského módního domu. 

Kampaň pro rok 2012, kterou Delevingne nafotila po boku herce Eddieho Redmaynea, 

poukazuje na schopnost od vů Burberry ochránit člov ka p ed nep ízní počasí, což oba 

modelové demonstrují trenčkoty, které mají na fotografiích na sob . O rok pozd ji 

figurovala Delevingne v kampani na vůni Burberry Body a v roce 2014 v editorialu za 

p ítomnosti n kolika dalších vycházejících britských hv zd. Ve stejný rok se mladá 

Delevinge st etla také se svou p edchůdkyní Kate Moss a společn  nafotily fotografie 

k propagaci nové vůn  My Burberry (Vogue, 2014).  

 Co se týká p ítomnosti inzerce v tisku, zam ila se autorka této práce na módní 

magazíny vydávané v České republice, p edevším tedy na magazín Elle. Po analýze 

patnácti vydání tohoto magazínu v rozmezí let 2015 – 2017, p ičemž se nejedná o všechna 

vydání v průb hu t chto let, vypozorovala autorka celkem nula inzertních stran 

v p edních pozicích magazínu. V obsahové části se ovšem nachází hned n kolik 

produktových fotografií nebo fotografií z p ehlídkových mol, které zachycují modely 

Burberry. Tyto produkty jsou v tšinou za azeny v rámci rubrik, které informují o 

trendech a využívají produktové fotografie nebo fotografie z p ehlídek k ilustraci trendů. 

Dále magazín Elle využívá produkty Burberry v rubrikách o kosmeticýkch produktech, 

kdy nap íklad ve vydání íjen 2016 p edstavil rt nku z kolekce Kisses. V totožném vydání 

byly, v rámci rozhovoru s herečkou Léou Seydoux, nafoceny šaty Burberry. Ve vydání 

kv ten 2017 se, krom  produktové fotografie bot, objevil článek, který byl českou redakcí 

p evzat od americké verze časopisu. Článek s názvem Nová éra Burberry je 

pravd podobn  PR článkem k nové kolekci Burberry ve spolupráci s nadací Henryho 

Moorea. Článek obsahuje rozhovor s Christopherem Baileym, který komentuje 

spolupráci následovn : „V jeho výtvorech (Henryho Moorea) je něco velmi 

pragmatického. Svět teď prochází mnoha změnami, ale Mooreova díla na mě působí jako 

cosi fyzicky spojeného se zemí. A nálada, do které se v Burberry dostáváme, má zase 

mnohem víc společného s fyzickými prožitky: dotýkáním, prožíváním, tvořením ve 

skutečném světě, s emocionálními reakcemi na něco, čím procházíte naživo“ (Elle, 2017). 

Rozhovor pak doplňují fotografie z módní p ehlídky, ale také dílo socha e Moorea, 

kterým je kolekce inspirovaná (obrázek 1 a 2).  
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Obrázek 1 – článek Nová éra Burberry; na fotografii Christopher Bailey, CEO Burberry  
Zdroj: Elle, 2017  

 
Obrázek 2 – článek Nová éra Burberry; na fotografiích záběry z exhibice Makers House 

Zdroj: Elle, 2017  
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 Autorka dále zanalyzovala dv  vydání britského magazínu Dazed & Confused. 

Oba magazíny byly vydány v období zimy 2016, kdy byla zmiňovaná kolekce aktuální. 

V čísle, které oslavuje 25 let výročí od prvního vydání, můžeme hned v p ední části 

magazínu vid t dvoustránkovou inzerci značky Burberry v novanou poslední vydané 

kolekci (Dazed and Confused, 05/06 2016; obrázek 3).  V druhém vydání časopisu, které 

vyšlo pozd ji, není inzerována žádná kolekce Burberry, ovšem na fotografiích 

k rozhovoru s herci ze seriálu Stranger Things obléká Burberry halenku jeden z aktérů 

(Dazed and Cofused, 06 2016, s. 85). Z provedené analýzy vybraných magazínů, mezi 

které autorka za adila také britský Vogue nebo český Harper’s Bazaar, by se dalo vyvodit, 

že Burberry v magazínech inzeruje pouze výjimečn  a nevyužívá ji tak hojn , jako 

nap íklad Dior, Chanel nebo Gucci. Tyto značky se v inzertním prostoru objevovaly 

s pravidelností a tomu odpovídal i obsah magazínu, který se na produkty daných značek 

čast ji zam oval.   

 
Obrázek 3 – inzertní strana v magazínu Dazed & Confused; editorial Burberry ke kolekci ve spolupráci s Henry 

Moorem 

Zdroj: Dazed&Confused, 2016 

3.1.3. Public relations 

Podle Lea-Greenwood (2013, s. 56) jsou public relations nástrojem, který má 

zajistit, aby m l produkt či značka pozitivní obraz v médiích. Magazíny jsou jedním 

z nejdův ryhodn jších médií v rámci módního marketingu, jejichž výhodou je 
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bezpochyby obsah, který publikují. Je z v tšiny v novaný mód  a tudíž mají značky 

k dispozici platformu, skrze kterou dokonale zacílí požadovaný segment. Jednou z forem 

public relations je takzvaný product placement. Lea-Greenwood Ě2013, s. 56ě uvádí, že 

product placement není tradiční placená reklama, ale je p estrojená za obsah, který 

nap íklad diskutuje nejlepší zimní kabáty, p ičemž mezi svůj výb r za adí i kabát 

Burberry. Velmi rozpoznatelná propagace módního domu Burberry prob hla v roce 2009, 

kdy na p ední stran  Vogue Paris oblékla modelka Daria Werbowy kabát, šálu i klobouk 

dané značky. V roce 2016 se oblečení značky Burberry objevilo na výroční titulní stran  

britského vydání magazínu Vogue. Tvá í vydání byla britská vévodkyn  Kate, která pro 

toto focení zvolila výb r z tradičních britských značek, včetn  Burberry ĚVogue, 2016).   

V kinematografii se modely Burberry objevovaly již v polovin  dvacátého století, 

nap íklad ve snímku Casablanca (obrázek 4) nebo Růžový panter, kde slavný trenčkot 

oblékal herec Peter Sellers. Burberry kabát se objevil také ve snímku Snídan  u 

Tiffanyho, kde si ho oblékla ikona šedesátých let, Audrey Hepburn. Trenčkot p edvedla 

ve filmu Kramer vs. Kramer i oscarová herečka Meryl Streep. V novém tisíciletí se kabát 

objevil nap íklad ve filmu Spectre (Vogue, 2016).  

 
Obrázek 4 – fotografie z filmu Casablanca z roku 1942 

Zdroj: BAMF style.com  
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S public relations souvisí také pojem celebrity endorsement. V p ípad  módního 

domu Burberry lze íct, že má dův ru mnoha velkých britských jmen. Jednou 

z nejznám jších tvá í značky byla již zmiňovaná Kate Moss, Emma Watson nebo Cara 

Delevingne, se značkou spolupracuje ale i Romeo Beckham a jeho bratr Brooklyn, synové 

slavného fotbalisty Davida a návrhá ky Victorie Beckhamových. Tyto tvá e se objevují 

jak na editorialech, tak i na společenských akcích, kde v p ípad  probíhající spolupráce 

často vynesou model značky Burberry. Jednou z nejvýhodn jších společenských událostí 

pro prezentaci modelů jsou premiéry, udílení cen a další akce, kdy se celebrity fotí na 

červeném koberci. Práv  fotografování je tím st žejním momentem, na který značky 

čekají a doufají, že práv  jejich model bude v následujících okamžicích na serverech 

módních či bulvárních webů. Značku Burberry už na červeném koberci p edvedla 

nap íklad herečka Anne Hathaway, zp vák James Bay, modelka Rosie Huntington 

Whiteley nebo Naomi Campbell.  

3.1.4. Eventy   

Módní dům Burberry má dlouholetou tradici a lpí na svém d dictví. Ve všech 

formách své prezentace je n jakým způsobem zobrazena historie značky nebo úcta 

k emeslu a tradici. Stejn  je tomu i v p ípad  eventů, akcí, které značka zajišťuje a 

po ádá.  

 V letošním roce se Ě2017ě se značka spojila s Nadací Henryho Moorea, socha e 

známého pro velké figurální plastiky a vytvo ila projekt, který kombinuje módu, 

socha ské um ní a tradiční emeslo. V rámci projektu nazvaného Makers House 

prezentuje značka novou kolekci v rámci kampan , která byla focena v prost edí ateliéru 

a zahrad socha e. Náhled do kolekce poskytl magazín LOVE ve svém #LOVEME17 

vydání, jehož editorial s herečkou Siennou Miller nafotila modelka Kendall Jenner 

(Burberry, 2017). Samotná kolekce byla prezentována v rámci londýnského fashion 

weeku a Burberry do ní zapojilo i  projekt Burberry Acoustic, kdy nechalo zp vačku Annu 

Calvi p ehlídku hudebn  doprovázet. Makers House ale nedoprovázela pouze módní 

p ehlídka a hudební vystoupení. Počas trvání exhibice si mohli návšt vníci vyzkoušet 

tvorbu textilního potisku, lekce kresby, socha ení a další workshopy, které souvisejí 

s p íb hem slavného um lce a poznat tak to, odkud značka čerpala inspiraci a z čeho pro 

svou kolekci vycházela. Samotný ateliér Henryho Moorea se zapojil p i tvorb  exkluzivní 

kolekce nazvané The Cape Reimagined, která prezentuje 7Ř jednotlivých couture pláštů, 

symbolu ochrany již od 1Ř. století. Christopher Bailey kolekci okomentoval slovy „Každý 
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plášť je unikátním sběratelským kouskem, který zahrnuje nečekané materiály a složité 

techniky výroby“ (Burberry, 2017).  Avantgardní modely, které je možné zakoupit, jsou 

ručn  vyráb né a doprovází je výstava putující z Londýna do Soulu, Pa íže, Tokia a Los 

Angeles (Burberry.com, 2017; obrázek 5).  

 
Obrázek 5 – exhibice Makers House 

Zdroj: Burberry.com  

 Obdobn  jako u jiných módních značek je st žejní událostí celého roku 

p edstavení nové kolekce na módních p ehlídkách. Ty se b žn  konají čty ikrát ročn  na 

tzv. fashion weeku. Na začátku roku 2016 Burberry oznámilo, že od zá í téhož roku zm ní 

svůj p ehlídkový kalendá  a nastaví nový formát pro takzvané „nesezónní“ p ehlídky. 

P ehlídky od té doby nejsou rozd lené na dámské a pánské, konají se pouze dvakrát ročn  

a jsou okamžit  dostupné ke koupi online i v obchodech. Koncept, který je nazýván „see-

now, buy-now“, p edstavil Christopher Bailey s cílem dostat oblečení ke svému 

zákazníkovi ve chvíli, kdy se na p ehlídku dívá. Kreativní editel Burberry dodává, že 

smyslem bylo zkrátit propast mezi p ehlídkou a momentem, kdy si může zákazník 

oblečení zakoupit. Myslí si, že je nesmysl íct svému zákazníkovi „Máme velkou radost, 

že se vám kolekce líbí a budeme se vás v tom snažit udržet po dalších šest měsíců, než si 

ji budete moct koupit“ (WWD, 2016).  Zm nu ze starého konceptu na nový chválí i 

p edsedkyn  British Fashion Council, Natalie Massenet, která Burberry vidí jako 

perfektní p íklad toho, jak se v módním průmyslu dokázaly prosadit nové způsoby, jak se 



 

 

37 

dostat blíže ke svému zákazníkovi ĚBusiness Of Fashion, 2016). Zá íjová p ehlídka již 

v novém formátu vygenerovala p es 15 milionů zhlédnutí nap íč sociálními sít mi 

značky. Oficiální čísla z prodejů značka nezve ejnila, ovšem prezidentka internetového 

nákupního portálu Net-a-Porter Alison Loehnis uvedla, že kolekce byla velmi populární, 

a to p edevším u mladší generace, kterou vystihuje výrokem „chci co chci a kdy to chci“ 

(NY Times, 2017).  

3. 2 Online 

V roce 2006 se bývala výkonná editelka Burberry Angela Ahrendts rozhodla, že 

spolu s Christopherem Baileym ud lají značku maximáln  digitalizovanou. Dnes je 

digitální prost edí místem, kde Burberry tvo í to, čím je a dává inspiraci mnoha luxusním 

značkám pro jejich styl komunikace.  

3.2.1. Webové stránky 

Jedním z prvních digitálních projektů módního domu je projekt Art of the Trench 

(obrázek 6), microsite, která kombinuje jedinečný obsah a crowdsourcing. Návšt vníci 

stránky mohou na webu sdílet své vlastní fotografie, na kterých nosí trenčkot Burberry a 

nebo se inspirovat tím, jak ho nosí ostatní. P estože se jedná o obsah tvo ený 

„obyčejnými“ lidmi, Burberry si hlídá kvalitu fotografií a dbá na to, aby byly na web 

projektu vybrány pouze profesionáln  po ízené fotografie. Profesionalitu fotografií 

podpo ilo Burberry také oslovením fotografa Scotta Schumana, autora blogu The 

Sartoralist, který nafotil jednu z prvních sérií fotografií na Art of the Trench (The 

Guardian, 200řě. Jak již bylo zmín no, stránka využívá crowdsourcingu, který 

v kombinaci s daným obsahem vytvá í interaktivní platformu, která je, zejména pro 

mladší generace, atraktivním místem v internetovém prost edí. Krom  toho, že může 

návšt vník webu p idat svůj vlastní p ísp vek, má možnost samoz ejm  čerpat informace 

z fotografií ostatních, kte í sdíleli své modely. Fotografie se dají rozkliknout a nabízí 

informaci o tom, kdo se na fotografii nachází, kdo je jejím autorem a jaký model trenčkotu 

má na sob . Burberry pak skrze tlačítko „shop“ nabízí možnost zakoupení modelu p ímo 

na oficiálních stránkách (obrázek 7).  
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Obrázek 6 – projekt Art Of The Trench; zdroj: ArtOfTheTrench.com 

 
Obrázek 7 – projekt Art Of The Trench; zdroj: ArtOfTheTrench.com 

Oficiální stránky Burberry jsou delikátním a chytrým webem, který svým 

zákazníkům poskytuje exkluzivní zážitek z pohodlného nakupování a umožňuje 

nahlédnutí do zákulisí fungování značky. Navigace webu je velice jednoduchá, 

srozumitelná a praktická a vede své zákazníky jak k e-commerce, tak k lookbookům nebo 

k samostatné stránce Show, která komunikuje aktuální kolekci, včetn  doprovodného 

programu, který s ní souvisí. Od února 2017 je komunikována již zmiňovaná kolekce 

inspirována socha em Henry Moorem a na webu je k nalezení veškerý související 

materiál. Dostupné jsou fotografie jednotlivých modelů, video z p ehlídky, informace 

k projektům Makers House a The Cape Reimagined, a také sekci Runaway Beauty, která 

odhaluje pozadí tvorby make-upu na danou p ehlídku. Komunikace na webu je velmi 
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stručná a výstižná. Soust edí se na to, aby zákazníkovi poskytla informace navíc a vtáhla 

ho do pozadí tvorby produktů Burberry. Zároveň ale nezapomíná na to, že cílem je též 

prodávat, a tak zákazníka z tém  všech složek dokáže web navigovat k online obchodu.  

Společnost Burberry Group provozuje i korporátní web, který slouží p edevším 

jako informační zdroj pro noviná e. Na webu jsou zve ejňovány výroční zprávy, tiskové 

zprávy, p ehledy kampaní, novinek, ale také strategické plány, informace o osobnostech 

fungujících ve společnosti Burberry Group nebo o CSR programech. Web je tedy 

spolehlivým zdrojem informací pro všechny, kte í o značce cht jí psát, čerpat informace 

nebo si prohlédnout oficiální fotografie ke kampaním nebo z módních p ehlídek.  

3.2.2. Sociální sítě  

V oblasti sociálních sítí je Burberry pravd podobn  jedním z nejv tších hráčů 

z kategorie luxusních značek oblečení a bezpochyby pat í mezi ty nejinovativn jší. 

Nap íč dvaceti platformami značku sleduje více jak 40 milionů uživatelů ĚDigiday UK, 

2016) a v roce 2015 byla značka jmenována think thankem L2 jako nejlepší digitální 

luxusní značka ĚBurberry PLC, 2016ě.  

Podle serveru Fashion United, který v prosinci roku 2016 zpracoval analýzu účtů 

módních značek na sociálních sítích, se Burberry pohybuje mezi top 10 nejsledovan jšími 

značkami, p ičemž žeb íčku vévodí sportovní Nike. Statistiky ukazují, že i když Burberry 

zaujímá poslední místo v top 10 s ř,3 miliony sledovatelů Ěk m síci kv ten 2017), značka 

je velmi silná na sociální síti Twitter, kde si drží 3. místo s tém  Ř miliony sledujících.  

V následujících podkapitolách se autorka zam í na jednotlivé sociální sít , které 

značka využívá. Pomocí analytických nástrojů využívaných v oblasti digitální 

komunikace zhodnotí, jak si značka v tomto prost edí za období Q1 2017 stojí 

v porovnání s jinými značkami a jak je využívání sociálních sítí Burberry efektivní co se 

týká interakcí se svými fanoušky.  

3.2.2.1. Twitter 

Jak již bylo zmín no výše, na sociální síti Twitter je značka Burberry velmi silným 

hráčem. Podle komparativní aplikace analytické společnosti SocialBakers (2017) narostl 

počet sledujících za poslední šest m síců o tém  700 000. Nap íklad konkurenční značka 

Louis Vuitton narostla za stejné období v porovnání s Burberry pouze o 300 000.  

 Twitterový profil značky je velice aktivní a p ísp vky se na n m objevují i 

n kolikrát denn . P ísp vky se týkají nových produktů, kampaní, hudebních vystoupení 
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pro projekt Burberry Acoustic, ale i nových obálek magazínů s tvá emi značky Burberry 

na titulní stran . Mimo to sdílí Burberry na svém twitterovém účtu momenty z červeného 

koberce, kde své modely propůjčuje slavným tvá ím.  

 Do pomyslné historie digitálních inovací na sociálních sítích se v roce 2014 

Burberry zapsalo jako první luxusní značka, která na Twitteru začala využívat tlačítko 

„koupit“. Tento nástroj umožňoval uživatelům sociální sít  uchovávat jejich bankovní 

údaje v bezpečném interním systému Twitteru a snadn ji a rychleji nakupovat produkty, 

které vid li v p ísp vcích ĚVogue, 2014ě. Na začátku roku 2017 bylo ovšem oznámeno, 

že Twitter funkci stahuje z důvodu zm ny p ístupu k e-commerce (Techcrunch, 2017).  

 Obsah sdílený na Twitteru doplňuje pravidelný týdenní tweet s označením 

#MusicMonday, který odráží hudební vkus kreativního editele Christophera Baileyho a 

p edstavuje každé pond lí jeho oblíbenou britskou píseň. Sdílení osobn jšího obsahu 

jedné z nejvýše postavených osob v Burberry je tak známkou toho, že se značka chce 

svým zákazníkům maximáln  p iblížit a navázat osobn jší komunikaci. 

 Pod hashtagem #BurberryFaces jsou p edstavovány tvá e nových kolekcí. Tweet 

pod tímto označením zahrnuje fotografii modelky nebo modela, jejich jméno a pár slov o 

tom, co je vystihuje.  

 Burberry komunikuje pochopiteln  i nové produkty, ke kterým vždy vytvá í 

unikátní obsah. B hem m síce dubna a kv tna 2017 je propagovna nová kabelka DK88. 

V sérii videí můžeme vid t životní cyklus kabelky, a to od počátečních návrhů až po 

emeslné zpracování Ěobrázek Ř a řě. Každý tweet, který kabelku prezentuje, odkazuje na 

e-shop, kde si může zákazník prohlédnout další modely a p ípadn  n který z nich 

nakoupit. 
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Obrázek 8 – výrobní proces kabelky DK88; Twitter @Burberry

 

Obrázek 9 – výrobní proces kabelky DK88; Twitter @Burberry 
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3.2.2.2. Instagram 

Sociální síť Instagram, která se zam uje hlavn  na vizuální obsah je jednou 

z nejrychleji rostoucích sociálních platforem. Od prosince 2016, kdy Instagram používalo 

m síčn  600 milionů uživatelů, došlo k dubnu 2017 k nárůstu o tém  sto milionů. Za 

takovým nárůstem může být i p edstavení nové funkce Instastories, která siln  konkuruje 

tém  totožné síti Snapchat (Business Insider, 2017).  

 Burberry skrze Instagram promlouvá k tém  deseti milionům uživatelů a sdílí 

nep íliš odlišný obsah od jiných luxusních značek. Za období Q1 sdílelo Burberry na 

Instagramu 152 fotografí a 31 videí, což ukazuje, že fotografie tvo í více jak Ř0 % 

sdíleného obsahu. P estože značka sdílí pom rn  zajímavý obsah, neodráží se to na 

zkoumaných interakcích. Označení „To se mi líbí“ tvo í řř % interakcí, zatímco 

komentá e spadají pod 1 %.  

 Značka nechává nahlédnout své sledující do zákulisí módních p ehlídek, 

zachycuje jednotlivé modely, p edstavuje kampan  a nové produkty. Zároveň sdílí se 

svými fanoušky momenty slavných osobností z červeného koberce nebo jiných 

exkluzivních eventů. Naposledy sdílelo Burberry fotografie ze společenské události 

MetGala, na kterém se v modelu Burberry objevila nap íklad herečka Ruby Rose nebo 

zp vák John Legend. K této události vytvo ilo Burberry unikátní obsah, kvůli kterému se 

Graf 2 – Počet a procentuální poměr interakcí u příspěvku na Instagramu Burberry; zdroj:Zoomsphere 
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spojilo s britským hercem Mattem Smithem. Společn  natočili n kolik krátkých videí na 

Instastories, která skrze čočku staré kamery zachycovala jeho p ípravy a atmosféru New 

Yorku. Ve videích oblékal Smith trenčkot a na samotném plese pak tuxedo z dílny 

módního domu.  

 Na instagramovém účtu značky se obsah, stejn  jako na jiných platformách odvíjí 

od aktuálních kampaní. V roce 2016, kdy ješt  neexistovala funkce Instastories, Burberry 

propagovalo novou vůni The Burberry Brit skze sérii fotografií po ízené Brooklynem 

Beckhamem. Fotografie potaly na platformu Snapchat, kde mohl divák pozd ji vid t 

p ímý p enos z focení kampan , která byla prvotinou Beckhama jako profesionálního 

fotografa. „Brooklyn má pro fotografii cit a Instagram je skvělým místem, kde ukázat jeho 

práci.“ vyjád il se ke spolupráci Christopher Bailey (Burberry PLC, 2016).  

3.2.2.3. YouTube   

V kampani pro únor 2017 čerpá módní dům inspiraci z díla socha e Henryho 

Moorea. Video, které je součástí kampan  zachycuje ateliér a zahrady studia um lce 

v britském Hertfordshiru, kde se v uvoln né a pozitivní atmosfé e procházejí modelové a 

modelky v nových modelech Burberry. V pozadí vidíme avantgardní plastiky Moorea. 

Záb ry zachycené na klasickou kameru jsou dopln né o hudební doprovod britské kapely 

Amber Run, což podporuje filozofii Burberry, která se snaží skrze hudbu propojit 

s mladším publikem, mimo jiné i projektem Burberry Acoustic (WWD, 2017).  

 Mimo b žných videí, která slouží jako jeden z komponentů celé kampan , 

Burberry též pracuje s konceptem vánočních videí, která každoročn  vydává. S tímto 

krokem začala značka v roce 2014, kdy p edstavila první video, ve kterém hrál hlavní roli 

mladý Romeo Beckham, jedna z tvá í značky. Krátký film s názvem From London with 

Love zachycuje Londýn jako divadlo s desítkami herců. Atmosféra kinematografického 

muzikálu zlatého v ku vypráví p íb h chlapce, který doručuje vánoční dárek mladému 

páru, kte í jej vezmou na romantickou procházku zimním Londýnem. Účelem filmu je 

oslavit dobu obdarovávání, která je silným pojítkem mezi lidmi (Sharkey, 2014). Film 

doprovázela také premiéra p i p íležitosti otev ení vlajkové prodejny na populární 

londýnské Regent Street. Ta je situovaná v okolí mnoha divadel a kin a proto téma a 

zpracování videa dokonale doplňuje výb r místa pro novou prodejnu. Kampaň byla 

nasazena do kin, na sociální sít  a také jako outdoorová reklama po dobu t í m síců 

(Burberry plc.). 
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 O rok pozd ji oslavovala vánoční kampaň odkaz slavného muzikálu Billy Elliot. 

T íminutový film zachycuje deset britských osobností z hudebního a modelingového 

prost edí, jak v modelech Burberry létají ve vzduchu po vzoru tanečníka baletu Billy 

Elliota. Na videu se objevují zp váci James Bay, George Ezra nebo Sir Elton John, 

modelka Rosie Huntington-Whiteley, Naomi Campbell a také Romeo Beckham 

(Milligan, 2015).  Video na platform  YouTube zaznamenalo p es 12 milionů zhlédnutí, 

což je o dva miliony více, než u videa z roku 2014.  

 Na vánoční video v roce 2016 si Burberry p ichystalo n co velice speciálního. 

„Tyto Vánoce oslavujeme 160. výročí a chceme při této příležitosti vyprávět příběh 

Thomase Burberryho – vynálezce, inovátora a muže, který stojí za slavným trenčkotem.“ 

ekl Bailey k novému vánočnímu videu. T íminutové video s názvem The Tale of Thomas 

Burberry vypráví p íb h zakladatele značky a brzkou historii módního domu – od 

objevení materiálu gabardine, který znamenal pro Burberry zlom, tak po válečné období 

a vznik trenčkotů, které Burberry šil pro britské vojáky. Video také zachycuje 

legendárního objevitele Ernesta Shackletona, jehož výbava obsahovala funkční oblečení 

Burberry a je možné, že práv  to pomohlo mimo jiné jeho výprav  expedici p ežít. Krom  

výjimečného obsazení, které doplňuje herečka Sienna Miller, je film obdivuhodný 

způsobem zpracování, které vyniká výbornou kameramanskou prací, velkou výpravou a 

hudebním doprovodem, který dokresluje atmosféru už tak emotivního p íb hu. O 

velkoleposti t íminutového snímku sv dčí také fakt, že se jeho režie ujal držitel cen 

akademie, Asif Kapadia, autor snímků Senna nebo Amy ĚMarketing Week, 2017ě. Za půl 

roku zhlédlo video tém  15 milionů lidí, což z n j d lá nejsledovan jší video na 

YouTube kanálu značky Burberry.  

3.2.2.4. Facebook 

 Facebook pat í mezi první sociální sít , kterou módní dům Burberry využíval. 

B hem sedmi let na této platform  začalo Burberry sledovat 17 milionů uživatelů a tém  

dalších 17 milionů dalo stránce „To se mi líbí“. B hem období od 2. ledna do 27. b ezna 

2017 vzrostl počet fanoušků o 6 670. Zajímavým faktem vycházejícím z analýzy je 
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razantní úbytek počtu fanoušků v období konce ledna až začátku února, kdy čísla klesla 

o tém  15 tisíc.  

 
Graf 3 –  Nárůst fanoušků na Facebooku Burberry za dané období; zdroj: Zoomsphere 

  Geografické složení uživatelů je dle následujícího grafu velmi různorodé, což je 

důsledek velkého geografického pokrytí značky. Nejv tší část zastupují Spojené státy 

americké s 10, 75 %, následují Filipíny v 7,21 %, Itálie zastupuje 6 % a Indonésie tém  

také 6 %. Ostatní státy, ze kterých sledující pochází, tvo í zastoupení pouze pod 6 %. 

Zajímavým jevem je, že Velká Británie tvo í pouhá 3 %. Jedná se p itom o zemi původu 

značky a tudíž je zarážející, že ze 17 milionů sledujících tvo í pouze půl milionů Briti. 

 
Graf 4 – Geografická skladba fanoušků na Facebooku Burberry; zdroj: Zoomsphere 

  

Zam íme-li se na interakce, je nutné vyzdvihnout, že v porovnání s počtem 

fanoušků jsou velmi nízké. Prům rný počet označení „To se mi líbí“ je 15Ř3, prům rný 

počet komentá ů je 2Ř,25 a prům rný počet sdílení na jeden p ísp vek je 134. Důvod 

tohoto jevu bude autorka zkoumat v další kapitole. 
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Graf 5 – Počet  interakcí u příspěvku a jejich vzájemného poměru na Facebooku Burberry; zdroj: Zoomsphere 

Nejčast ji probíhají interakce okolo 15 hodiny, což potvrzuje trend, který uvádí 

ideální hodiny pro sdílení obsahu na sociálních sítích (Fast Company, 2014).  

 
Graf 6 - Aktivita na Facebooku Burberry dle denní doby; zdroj: Zoomsphere 

Sdílený obsah na platform  je obdobný, jako u dalších platforem, na kterých 

Burberry působí. Obsah se odlišuje pouze svou kvantitou a frekvencí, p ísp vky jsou na 

stránku p idávány zhruba t ikrát až čty ikrát do m síce. Videa, která jsou na stránce 

k vid ní jsou ve v tšin  p ípadů kampaňového charakteru a soust edí se na konkrétní 

produkt nebo kolekci. Výjimkou jsou hudební akustická videa projektu Burberry 

Acoustic nebo návodná kosmetická videa.  

 Blízkosti, kterou Facebook poskytuje, využívá i výkonný a kreativní editel 

Christopher Bailey, který jednou za čas na stránku p isp je osobním videem 

s pod kováním, vzkazem nebo pozváním na živý p enos módní p ehlídky. Poprvé to 
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ud lal v roce 200ř. Pozornost p ilákala značka v roce 2011, kdy uvedla, že bude živ  

vysílat p ehlídku na Piccadilly Circus, frekventovaném londýnském nám stí, které je 

známé svými velkými reklamními obrazovkami. P ehlídku v rámci londýnského týdne 

módy p enášela značka na 32 metrů široké obrazovce, kterou podle Fashion Network 

Ě2011ě týdn  zhlédne až 1,2 milionů kolemjdoucích. Christopher Bailey okomentoval své 

rozhodnutí o p isp ní k demokratizaci módních p ehlídek slovy: „Jsme nadšeni, že 

můžeme přehlídku Burberry předvést i široké veřejnosti, a to zábavným a interaktivním 

způsobem. Nezáleží, jestli jste doma, na Piccadilly Circus, kdekoliv na světě na mobilu 

nebo v našem obchodě, energii z naší přehlídky ucítíte všude“ (Telegraph, 2011). Mimo 

Piccadilly Circus a online prost edí byla p ehlídka k vid ní na 40 dalších místech v rámci 

eventů konaných v luxusních obchodních domech nebo v buticích Burberry (Fashion 

Network, 2011).  

 V letošním roce byla živ  p enášena p ehlídka 20. února 2017 a dosáhla tém  70 

tisíc zhlédnutí, 2,5 tisíce označení „To se mi líbí“ a 440 komentá ů. To je ovšem výrazný 

pokles oproti p ehlídce vysílané v zá í 2016, která dosáhla p es 200 tisíc zhlédnutí, 5 tisíc 

označení „To se mi líbí“, 660 sdílení a p ibližn  Ř00 komentá ů. P ehlídka byla narozdíl 

od té poslední velmi očekávaná, vzhledem k tomu, že se jednalo o první „nesezónní“ 

p ehlídku, kde nové modely poprvé p edvád li muži a ženy dohromady. Nelze ale íct, že 

má sledovanost p ehlídek klesající tendenci. P enosy z p ehlídkového mola p ed zá ím 

2016 totiž zaznamenaly sledovanost pouze v menších ádech desetitisíců.  

 V porovnání s ostatními videi, ať už živými p enosy, hudebními p edstaveními 

nebo video kampan mi, zaznamenal obrovský úsp ch krátký film The Tale of Thomas 

Burberry. Na Facebooku ho zhlédlo p es 3 miliony lidí, 10 tisíc lidí video sdílelo, 2,5 

tisíce lidí okomentovalo a p es 40 tisíc lidí ho označilo jako „To se mi líbí“. Ješt  v tší 

úsp ch zaznamenal jiný vánoční film, a to t íminutová oslava patnáctiletého výročí 

britského muzikálu Billy Elliot.  

3.2.2.5. Snapchat 

P edevším mezi mladší generací populární sociální síť Snapchat je jedním 

z nástrojů, které Burberry hojn  využívá pro svou propagaci. Zprvu značkám velice 

dlouho trvalo, než p išly na to, jakým způsobem platformu s tém  100 miliony uživatelů 

využít, ovšem Burberry p išlo na systém, jak zaujmout a op t tak dokázalo, že pat í na 

pomyslný vrchol t ch nejlepších značek v digitálním prost edí.  
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 Úsp ch na Snapchatu zaznamenala kampaň vázající se k londýnskému týdnu 

módy v roce 2015, kdy se Burberry rozhodlo den p ed oficiální p ehlídkou kolekci 

zve ejnit. Tímto krokem si značka zajistila velký úsp ch, sledovanost a popularitu, a proto 

se rozhodla pokračovat ve sdílení dalšího zajímavého a originálního obsahu. Nap íklad 

v roce 2016 byla uve ejn na na Snapchatu menší kampaň, která nesla název „Break in at 

Burberry“, tedy Loupež v Burberry. Burberry sledujícímu vypráv lo p íb h, který 

doprovázely snapchatové p íb hy s popisky „Not so model behaviour“, „Snapchat gets 

the scoop“ nebo „High fashion heist“. Smyslem p íb hu je samoz ejm  p edstavit novou 

kolekci, je ale obdivuhodné, jakým způsobem se to Burberry, narozdíl od jiných značek 

poda ilo (Fashionandmash, 2016).  

V roce 2016 zaujalo Burberry tím, že se jako první luxusní značka zapojila do 

sponzorované sekce Discover, kterou Snapchat provozuje. Sponzorovaný kanál 

propagoval nap íklad vůni Mr. Burberry, články, videa a rozhovory na téma „jak být 

moderním mužem“. Od značky bylo velmi chytré zvolit jako první prezentovaný produkt 

parfém, jelikož na této platform  tráví svůj čas tém  70 % uživatelů mladších 25 let, a 

tak je možné, že práv  parfém bude jejich vstupní produkt do života se značkou Burberry. 

Jak uvádí server Campaign, Burberry pochopilo, že p estože v tšina cílové skupiny není 

v situaci, kdy by mohla utrácet velké peníze, jedná se ze strany značky o investici do 

budoucna (2016).  

4. Komparace facebookového profilu značky Burberry 
s facebookovým profilem značky Chanel  

V této kapitole porovná autorka dva facebookové profily luxusních značek. První 

značkou bude Burberry, které se v nuje tato práce a druhou značkou bude značka Chanel. 

Ob  tyto značky mají dlouhou historii a vychází z dlouholeté tradice a bohatého d dictví 

své zem , s tím rozdílem, že Chanel pochází z Francie. P esto by se dalo íct, že je 

filozofie obou značek podobná a že ob  značky reagují na prom nlivou dobu, co se týká 

digitální komunikace. 

Facebookové profily obou značek stojí na tém  stejné úrovni, co se týká počtu 

fanoušků. Chanel ke kv tnu 2017 sdílí svůj obsah pro 19,1 milionů fanoušků, zatímco 

Burberry pracuje se 17,2 miliony fanoušků. V grafu, který popisuje průb h nárůstu 

fanoušků si autorka všimla rozdílu v období na p elomu m síce ledna a února, kdy na 

stránkách Burberry došlo ke ztrát  asi 20 tisíc fanoušků b hem týdne. Za stejné období 
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probíhal u značky Chanel pom rn  výrazný nárůst, asi o 200 tisíc fanoušků. Výrazný 

pokles na jedné stránce a výrazný nárůst na stránce druhé konzultovala autorka 

s expertem v oblasti social media, Tamasem Foldésim, data & media directorem 

v pražské agentu e Swimming Pool. „Po detailnějším zkoumání příčiny tak náhlého 

úbytku fanoušků na stránce Burberry lze usoudit, že zde došlo k migraci mezi lokálními 

facebookovými stránkami spadající pod jednotnou globální strukturu Burberry.“ íká 

Foldési. Jeho úvahu podporuje i fakt, že v daném období vznikla lokální facebooková 

stránka pro japonský a pro jihokorejský trh. Ve všech dalších regionech využívá Burberry 

pouze globální stránku. Migrace tedy mohla zap íčinit náhlý pokles a vzhledem k tomu, 

že se počet fanoušků pozd ji op t ustálil a od té doby má p evážn  rostoucí tendenci, 

hodnotí autorka tuto variantu jako nejpravd podobn jší. Hypotetickou variantou by 

mohla být také krizová situace, pošpin ní mediálního obrazu nebo jiný důvod pro 

fanoušky se ze stránky odhlásit. V p ípad  Burberry se ale nic takového neodehrálo, což 

nahrává již zmiňované variant  s migrací.  

Důvod dvousettisícového nárůstu fanoušků u značky Chanel je daleko prostší, než 

pokles u značky Burberry. 24. ledna 2017 byla značkou prezentována nová kolekce haute 

couture jaro/léto 2017 v pa ížském Grand Palais. Chanel na své facebookové stránce 

uve ejnil sérii n kolika fotografií z p ehlídky, které zaznamenaly interakce v podob  40Ř 

tisíc označení „To se mi líbí“, 16 576 sdílení a 2,7 tisíc komentá ů. Další den p idala 

značka video sest ih p ehlídky, který vygeneroval 357 tisíc označení „To se mi líbí“, 70,7 

tisíc sdílení a 10 tisíc komentá ů. V dalších dnech následovala další dv  videa, která 

dohromady zaznamenala p es 600 tisíc označení „To se mi líbí“, 140 tisíc sdílení a tém  

14 tisíc komentá ů, což je i na b žné pom ry počtu fanoušků a b žného počtu interakcí 

na Facebooku značky Chanel vysoký nadprům r. A práv  to mohlo zap íčinit enormní 

nárůst fanoušků za tak krátkou dobu. Exkluzivní, origiální a zajímavý obsah, který 

fanouška vezme do zákulisí p ehlídky, nechá ho nahlédnout do tvorby haute couture 

modelů je n čím, co jist  každého p íznivce módy nadchne.  
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Graf 7 – Růst fanoušků na Facebooku Chanel; zdroj: Zoomsphere  

 
Graf 8 - Růst fanoušků na Facebooku Burberry; zdroj: Zoomsphere  

Dalším zajímavým úkazem na facebookové stránce značky Burberry je již 

zmiňovaný nízký počet interakcí, které značka v porovnání se značkou Chanel má. 

Prům rný počet interakcí na stránce Chanel k jednomu p ísp vku je dohromady 64 07ř, 

zahrneme-li označení „To se mi líbí“, komentá e a sdílení. U Burberry je toto číslo 

výrazn  nižší, prům rné interakce na jeden p ísp vek tvo í číslo 1745. Po výpočtech tedy 

vychází na jednoho fanouška značky Chanel 0,3 interakce, zatímco u fanouška Burberry 

je to 0, 01. U značky Chanel je dané číslo v norm  p i tak velkém počtu fanoušků, ovšem 

u Burberry je číslo velmi nízké a značka by na jeho nárůstu m la zapracovat a zvýšit 

interakce na svém profilu.  
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Graf 9 -  Počet interakcí na jednoho fanouška na Facebooku Burberry a Chanel; zdroj: Zoomsphere 
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5. ZÁVĚR  
Tématem této bakalá ské práce byla Deskriptivní analýza marketingové 

komunikace módního domu Burberry. Cílem práce bylo popsat jednotlivé komunikační 

kanály v offline a online prost edí s důrazem na inovativní p ístup, který Burberry 

k digitálnímu prost edí zastává. Teoretická část práce vymezila stručn  pojmy luxus a 

marketing, definovala specifika módního marketingu a podpo ila praktickou část 

teoretickým základem v oblasti marketingového a komunikačního mixu. V další části 

bakalá ské práce byla p edstavena značka Burberry, včetn  její historie, marketingového 

mixu a SWOT analýzy, která poukázala na to, v čem je značka silná a kde má možnosti 

zlepšení. Deskriptivní analýza, tedy t etí část práce popsala offline komunikační 

prost edí, kde se autorka zam ila p edevším na tisk a public relations. V online prost edí 

je značka znateln  inovativn jší, a tak autorka p iblížila n které z užívaných konceptů. 

V této části, p edevším u popisu sociální sít  Facebook, ovšem autorka došla k záv ru, že 

p estože má značka zajímavý obsah, nedochází zde k očekávaným interakcím. Proto se 

v další kapitole autorka rozhodla porovnat facebookovou stránku Burberry se stránkou 

Chanel, kde je vid t velký rozdíl v interakcích a takzvaném engagementu fanoušků 

stránky. Analýza odhalila, že fanoušci značky Chanel reagují na p ísp vky v podstat  

v tším počtu a procento interakcí je v tší, než u značky Burberry. P íčinou takového 

chování fanoušků může být fakt, že p ísp vky Burberry, p estože jsou kvalitn  

zpracované a mají zajímavý obsah, mohou na fanouška působit um lečt ji, než nap íklad 

p ísp vky značky Chanel, která do svého obsahu zahrnuje velké množství p ísp vků, ve 

kterých figurují známé tvá e. To bohužel Burberry ned lá a je tak možné, že se s obsahem 

nedokáže fanoušek ztotožnit a proto neprobíhají požadované interakce. V tomto ohledu 

autorka značce Burberry doporučuje zam it se na produkci p ísp vků, které zahrnou 

fanouška do d ní, umožní mu reagovat. Dále by doporučila využívat sponzorování 

p ísp vků, díky čemuž může p ísp vek mít v tší dosah, než-li pouze takzvaný organický, 

který vzniká p irozen  bez jakékoliv podpory.  

Analýza facebookové stránky Burberry odhalila mimo jiné razantní propad počtu 

fanoušků za krátké období, které bylo dle konzultací s odborníkem způsobeno migrací 

fanoušků mezi lokálními a globálním účtem značky. Tento dopad nem l pravd podobn  

v tší vliv na fungování značky, ovšem p estože následn  počet fanoušků p evážn  rostl, 

docházelo místy k občasným propadům. V porovnání s grafem u značky Chanel je vid t, 

že růstová tendence je zde kontinuální a nikdy neklesá, pouze se místy růst zpomaluje.  



 

 

53 

Celkový p ínos práce spat uje autorka p edevším v možnosti poskytnout 

informace o značce a inovacích, které v digitální komunikaci zavedla. Burberry je ve 

sv t  digitální komunikace průkopníkem nových nástrojů a p ístupů, a tak může pro 

ostatní značky, nejen módního průmyslu, fungovat jako zdroj inspirace. Burberry svou 

komunikaci pojímá velmi komplexn , obsahy se navzájem doplňují. Obzvlášť zajímavý 

je v p ípad  této značky p ístup k módním p ehlídkám, který jistým způsobem vytrhl 

módní průmysl ze stereotypu. Nabídnout sv tu módní p ehlídku v dnešní dob  nestačí a 

je obdivuhodné, jak se značka snaží mazat hranice mezi online a offline komunikací, 

p iblížit se svému zákazníkovi a zkrátit dobu mezi tím, kdy jsou modely na p ehlídkovém 

mole a kdy jsou u zákazníků v šatníku.  

P estože je značka v kontextu p ímých konkurentů velmi inovativní, je zde stále 

prostor pro další zlepšení, p edevším v oblasti sociálních sítích a interakcích, které její 

obsah (ne)vyvolává. Autorka práce považuje za vhodné nechat se pro tentokrát inspirovat 

jinými luxusními značkami a uvažovat nad tím, jak fanouškovi stránky poskytnout obsah, 

se kterým se ztotožní a který jej zaujme natolik, že ho bude chtít sdílet se svými p áteli. 

Burberry v současnosti cílí na mladé publikum, a proto by m la být komunikace v tomto 

sm ru znateln  jednodušší, než v komunikaci s konzervativn jší cílovou skupinou.  

 Záv rem je t eba dodat, že se tato práce nev novala všem aspektům značky 

Burberry ani všem aktivitám v rámci digitální komunikace, které za svou existenci 

produkovala. Autorka se zam ila pouze na ty nejpodstatn jší složky komunikace. 

Zároveň v í, že značka Burberry má stále velký potenciál držet se mezi nejvlivn jšími 

značkami v oblasti digitální komunikace. M la by pouze uvažovat o tom, jaký obsah sdílí 

a klást na sebe v tší nároky, stejn  tak, jako kladou velké nároky na značky její fanoušci.  

Summary 

The main topic of this bachelor thesis was Description of Burberry marketing 

communication. The aim of this thesis was to describe each of their communication 

channels in both offline and online emphasising some of the innovative approaches that 

Burberry uses. The first theoretical part defines luxury, marketing and specifics of luxury 

brand marketing communication. Next part of the thesis focuses on the brand itself, its 

history, marketing mix and SWOT analysis which showed what strenghts Burberry has, 

what are their weak parts and where is a space for improvements. The descriptive part 

analysed offline communication including in-store marketing, print advertisement and 

public relations. As the author moves to online communication, she decribes the 
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innovative approach the brand has towards its communication. In this part the author 

focused on social media and specificaly on Facebook where the author found out that 

even though Burberry communicates very well-made content, interactions are very low. 

This revelation led the author to the next part of the thesis, where she decided to compare 

Burberry‘s Facebook page and Chanel‘s Facebook page where the interactions are much 

higher eventhough the actual number of followers is almost the same as with Burberry. 

The cause of Burberry followers behaviour might me the fact, that the content is very 

artistic and it does not make the follower to participate or engage in it. This is what Chanel 

does very well in terms of their content. It includes a lot of celebrities, backstage footage 

and it makes their followers curious and engaging. This is what Burberry is missing and 

it is possible that their followers might not identify with the brand because of their content.  

 Here I would recommend Burberry to focus on production of content that would 

engage followers and make them react to it. Then I would consider sponsoring their posts 

since that is one of the ways Burberry can reach out to more people.  

 The analysis of Burberry‘s Facebook page revealed a strong downfall of followers 

in short term that was, after discussion with an expert, consequence of migration between 

local and global Facebook pages. The downfall probably did not have any further effect 

on Burberry‘s page, but although the number of followers rised, we can still see some 

smaller downfalls from time to time. Comparing to Chanel‘s profile it’s obvious that the 

increase of followers is much faster and it never falls down.  

 The main aim of this thesis is to provide complex information about the brand and 

innovations they have made in the past. The change of their approach to fashion shows 

which led to breaking some of the stereotypes in the industry is also very interesting.  

 Burberry is, in luxury segment, very innovative, but there is still a lot of 

opportunities how to improve their reach and engagement with followers. Burberry 

should be inspired by other luxury brands and by their content. They are aiming towards 

young generation so their communication and content should be very simple, fast and 

different.  

 In the end the author would like to say that this work did not include all aspects of 

the brand Burberry or all of their activities in terms of digital communication. The author 

foucused only on those that she considered the most important. The author also believes 

that Burberry has a great potential be one of the top brands in luxury digital 

communication. They should only set larger goals, because the young generation they are 

aiming for is very critical and demanding.  
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