UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra marketingové komunikace a public relations

Radka Fléglová

Vývoj komunikační strategie značky
Pornhub

Bakalářská práce

Praha 2017

Autor práce: Radka Fléglová
Vedoucí práce: Mgr. Martin Maxa

Rok obhajoby: 2017

Bibliografický záznam
FLÉGLOVÁ, Radka. Vývoj komunikační strategie značky Pornhub. Praha, 2017. 71 s.
Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public
relations. Vedoucí diplomové práce Mgr. Martin Maxa.

Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje komunikační strategie značky Pornhub,
internetového distributora pornografie, v období mezi lety 2013–2017. Dále hledá
odpověď na otázkou, zda se může pornografická značka zařadit mezi běžné značky.
Práce sestává ze čtyř kapitol. První kapitola pojednává o vztahu pornografie a internetu,
o pojmu mediovaný sex a také nastiňuje legislativní rámec týkající se online
pornografie. Ve druhé kapitole autorka popisuje značku Pornhub z hlediska
marketingové teorie. Třetí kapitola se podrobně zaměřuje na marketingový mix značky
a poté také na vývoj komunikačního mixu spolu s nástroji, které značka využívá.
Ve čtvrté kapitole autorka hodnotí komunikaci značky vzhledem k postavení
pornografie ve společnosti. Práce dokazuje, že se značce daří i přes silné společenské
konvence efektivně komunikovat jak se svými uživateli, tak s širší veřejností.
Tato komunikace jí pomáhá při budování silné značky a zároveň snižuje kolísání
návštěvnosti, čímž vytváří konkurenční výhodu. Postupně se značce sice daří
překonávat společenské normy, není však jisté, jestli se zařadí mezí mainstreamové
značky.

Klíčová slova
Marketingová komunikace, internetová pornografie, Pornhub, komunikační mix,
analýza SWOT

Rozsah práce: 82 006 znaků včetně mezer

Abstract
This bachelor thesis deals with the analysis of the communication strategy of the
Pornhub brand, a distributor of internet pornography, during 2013–2017. It also aims
to answer the question whether the pornographic brand can be considered as a
mainstream brand. The paper contains four chapters. The first chapter discusses the
relationship between pornography and internet, the term mediated sex and, furthermore,
the legislative framework of internet porn. In the second chapter, the author describes
the Pornhub brand from the perspective of the marketing theory. The third section is
focused on the marketing mix of the brand and then the development of the
communication mix and its tools used by the brand. In the last chapter, the author
evaluates the communication of the brand considering the position of pornography
in the contemporary society. This paper shows that the brand is rather successful
at communication with its users and broader public despite persisting social
conventions. The effective communication is the key element for building the strong
brand, and moreover, it leads to lower fluctuation in the page traffic and also creates a
competitive advantage. Even though the brand is able to gradually change certain social
norms, it is not certain that it will become a mainstream brand.

Keywords
Marketing communication, internet pornography, Pornhub, communication mix, SWOT
analysis
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Úvod
Může se porno stránka stát běžnou značkou, nebo dokonce love brandem?
„Chceme, aby [pornografie] byla něčím, o čem je přijatelné se bavit,” řekl v jednom
z rozhovorů viceprezident Pornhubu Corey Price o cílech komunikace této značky.1
Může se však právě Pornhub jakožto distributor pornografie skutečně stát pomocí
své marketingové komunikace běžnou značkou?
Tato práce si klade za cíl zmapovat komunikační strategii značky Pornhub, jedné
z nejnavštěvovanějších stránek světa distribuujících online pornografii. Přitom bude
kladen důraz na období mezi lety 2013–20172, protože právě v něm dochází
k největšímu vývoji její marketingové komunikace. K této problematice bude
přistupováno z pohledu konzumenta. Spolu s tím se práce také zaměří na otázku, zdali
může pornografický web vystupovat jako běžná a zaběhlá značka přítomná
v dnešní mainstreamové kultuře. Pornografie i dnes stále zůstává společenským tabu3,
značka Pornhub se ho však aktivně snaží prolomit svými komunikačními aktivitami.
Nicméně, kvůli společenské stigmatizaci tohoto tématu je její komunikace značně
omezená: nemá stejný prostor v mainstreamových médiích a je v mnoha státech přísně
regulována legislativou.4 I přesto se jí však daří do těchto médií pronikat navzdory
silným společenským konvencím.5
Před analyzováním samotné komunikace pornografické značky je nejprve
klíčové zodpovědět základní otázku, co je vlastně pornografie. Pornografie v mnoha
podobách provází lidskou společnost téměř od počátku psané historie.6 Její podstata
však není ještě zcela definovaná, ačkoli se často i v legislativním rámci, jak tvrdí
Davidson, spoléháme na to, že „jí prostě poznáme, když jí vidíme“.7 Etymologie slova
vychází z řeckých výrazů „porné“ (kurtizána) a „graphe“ (psát) a termín původně
popisoval specifický subžánr biografie pojednávající o životě kurtizán.8 Dnes můžeme
najít definici pornografie například v Oxfordském slovníku, který jí popisuje jako
1

MONLLOS, Kristina. 2014
Přesněji do července 2017
3
VOSS, Georgina. 2012, s. 392
4
DAVIDSON, D. Kirk. 2003, s. XI
5
tamtéž
6
MCNAIR, Brian. 2003, s. 42
7
DAVIDSON, D. Kirk. 2003, s. 89
2
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„sexuálně explicitní materiál určený ke vzrušení, jehož obsahem je sex“.9 Akademici se
dále shodují, že je to „reprezentace sexuální aktivity, která uvádí čtenáře nebo diváka
do pozice voyera“.10 Jiní teoretici její význam odvozují od protikladu s erotikou
jako mužskou sexuální agresi nebo jako „sexualizovaný kapitalismus“ (oproti erotice
jako umění).11 Často je rovněž spojována s nižší kulturou určenou pro masovou
konzumaci.12 Žádná z těchto definic však zatím není v mnoha ohledech zcela
postačující.
Vliv pornografie je v masové kultuře skutečně na vzestupu, a to od 80. let
minulého století, kdy se zásadně proměnil pohled na ní jako na všestranně nemorální
kategorii sexuální reprezentace s výhradně negativním efektem na společnost a objevila
se myšlenka, že by měla být zkoumána z hlediska kódů a narativů, které nese.13
Tato částečná destigmatizace postupně vede k jejímu ukotvování v mainstreamové
kultuře, kterou velkou měrou také ovlivňuje14, přičemž právě tento potenciál se značka
Pornhub zjevně snaží využít ve své strategii.
V roce 1988 ředitel vydavatelství pornografických časopisů při jednom
z rozhovorů řekl, že v této oblasti „vydělal, protože k ní přistupoval jako k běžnému
byznysu“, manažer technologií pro Playboy v roce 1999 označil tento průmysl
za „normální“ pracovní prostředí a podobně se o své práci vyjádřil i tým Pornhubu
v roce 2014 na internetovém diskuzním fóru Reddit.15 Cílem této práce je přistoupit
k internetové porno stránce jako k běžnému online byznysu a provést deskriptivní
analýzu komunikace značky Pornhub za využití odborné literatury zabývající se
tématem marketingové komunikace. Při zmíněné deskripci budou analyzována
sekundární data poskytnutá nezávislými společnostmi Alexa a SimilarWeb i veřejně
přístupná z webu zkoumané značky. Spolu s tím bude značka zohledněna v širším
kontextu internetové pornografie pomocí doplňující tematické odborné literatury.
Je však zásadní podotknout, že účelem práce není řešit pornografii z hlediska historie,
gender studií, ani etiky, ale je jím pouze zhodnocení značky z pohledu marketingu.
Zároveň není cílem propagovat toto odvětví nebo vůči němu zaujímat etická stanoviska.
8
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Limity tohoto textu tkví převážně ve zmíněné analýze sekundárních dat,
která nemusí vždy odpovídat skutečnosti (zejména ta, která uvádí samy pornografické
stránky).16 V tomto kontextu je dále nutné zmínit, že komerční a komunikační aspekty
porno průmyslu byly zatím akademiky zkoumány jen velmi málo, přestože ekonomický
rozměr pornografie je často uváděn jako hlavní důvod, proč by se jí měli zabývat.
Literatura dostupná na toto téma je tedy značně omezená. 17 Kvůli výše zmíněným
problémům s definicí pornografie mohou být také zkreslené statistiky od nezávislých
společností zohledňující celý internetový porno průmysl. Dále není v rámci tohoto textu
možné zhodnotit finance vynaložené na komunikaci značky, neboť tyto informace
nejsou veřejně dostupné.
Práce nejprve popisuje širší kontext vztahu pornografie a internetu
spolu s legislativou, která se jí týká. Dále je zmíněná stručná historie společnosti
Pornhub. V této části je také značka popsána z pohledu marketingové teorie, kdy
je určena její cílová skupina a pozice na trhu. Poté se práce zaměřuje na marketingový
mix značky z hlediska služeb a dále je věnována pozornost konkrétním komunikačním
praktikám popsaným v rámci komunikačního mixu. Nakonec je celá komunikace
zhodnocena ve vztahu k vytyčené problematice.
Struktura této práce se v několika bodech odchyluje od původních tezí, obsah
byl však zachován. K těmto změnám došlo v důsledku lepší logické návaznosti
jednotlivých kapitol, kdy je nejprve obecně popsána pornografie v kontextu internetu
a až poté zkoumaná samotná značka Pornhub. Některé kapitoly byly také rozšířeny
o podkapitoly pro lepší přehlednost.

16
17

VOSS, Georgina. 2012, s. 392
VOSS, Georgina. 2012, s. 393
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1. Pornografie a internet
Před analýzou komunikace značky Pornhub se nejprve podíváme na širší kontext
existence porno stránek na internetu, dále také jakým způsobem vydělávají a jaká
legislativní nařízení musí splňovat.
Přestože je význam pornografie v kontextu nových médií často přehlížený, hraje
v jejich vývoji a využití nezanedbatelnou roli. Attwoodová v souvislosti s tím uvádí,
že „technologie

byly

vždy

adaptovány

pro

sexuální

účely“

a

právě

sex

(potažmo pornografie) poháněla technologický vývoj téměř každého typu média,
internet nevyjímaje.18 Johnson dodává, že hráči v porno průmyslu jsou velmi často
schopni jen s minimálními náklady odhadnout praktickou podstatu nově vznikajících
médií i jejich potenciální ziskovost. Svou aktivitou poté dokáží ovlivnit, kam potečou
investice mainstreamového proudu. To můžeme pozorovat například u samotného
internetu nebo VHS kazet, které se uchytily díky pornografii navzdory existenci jiných
a praktičtějších formátů.19

1.1

Web 2.0 a Porno 2.0
Právě internet se už v samotném počátku své existence ukázal jako ideální

médium pro distribuci pornografie, a to především kvůli zajištění soukromí a anonymity
svým uživatelům.20 V návaznosti na to Vaněček ve své práci zaměřené na vztah
technologie a pornografie zdůrazňuje, že porno bylo již od počátku nejen součástí
obsahu online služeb, ale zároveň i jedním z hlavních lákadel pro první uživatele.
Proto také

dochází

k rychlému

technologickému

vývoji

internetu,

především

kvůli zefektivnění distribuce.21
Největší rozmach online prostředí a pornografických stránek poté nastal
s přechodem do etapy takzvaného Webu 2.0, který umožňuje samotným uživatelům
spoluvytvářet internetový obsah.22 Pornografické stránky se tak začaly plnit
(ne vždy legálním) obsahem generovaným uživateli, a tím se staly rozsáhlými

18

ATTWOOD, Feona. 2010, s. 8; Jenking cit. in ATTWOOD, Feona. 2010, s. 236
JOHNSON, Peter. 1996, s. 223
20
DAVIDSON, D. Kirk. 2003, s. XI
21
VANĚČEK, Matěj. 2012, s. 28
22
ATTWOOD, Feona. 2010, s. 69
19
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databázemi

bezplatné

pornografie.23

Uživatelé

navíc

dostali

nové

možnosti,

jak interagovat se stránkou a obsah nejen prohlížet, ale i hodnotit nebo komentovat.
V kontextu

online

pornografie

se

pro

tuto

vývojovou

etapu

uchytilo

označení Porno 2.0.24 V důsledku nové fáze vývoje tak může jediná pornografická
stránka

podle

odhadů

představovat

v době

svého

maximálního

vytížení

až 2 % celosvětového internetového provozu.25

1.2

Příjmy pornografických stránek
Jak jsou schopné pornografické stránky v online prostředí vydělávat? Ačkoliv

se první placený pornografický obsah objevil již v předzvěsti dnešního Internetu,
v systému elektronických nástěnek BBS, hlavní zdroj příjmů pornografických
distributorů tvoří i dnes reklama na jejich webových stránkách. Počátky dnes již
klasické webové reklamy přitom můžeme nalézt už v roce 1993, kdy si americká
právnická firma koupila první webový banner na webovém portálu GNN.com.
Tento typ internetové reklamy se poté začal rychle rozšiřovat po celé síti.26 V kontextu
bannerové reklamy se však zanedlouho rozmohlo manipulování údajů o počtech návštěv
na konkrétní stránce, protože právě od tohoto ukazatele se odvíjela cena
za každý banner. Krokem proti těmto praktikám bylo zavedení počítadel návštěvnosti
provozované 3. stranou, na jejichž vzniku se podílely pornografické stránky.27 Ty stály
také za prvním používáním PPC modelu (z anglického pay-per-click – platba za každý
proklik) a později za přechodem na model vyplácení odměn za reklamu na základě
konverzí28.

Pornografické

weby

tak

o

několik

let

předběhly

v používání

těchto technologií zpoplatněné reklamy nepornografické stránky jako například Google
nebo Yahoo!.29
O

pornografickém

byznysu

se

často

mluví

jako

o

úplně

prvním

(a dlouho jediném), který byl schopný profitovat z e-komerce. Pornografické weby
v tomto

ohledu

nepotřebovaly žádné

rozsáhlé

investice

v rámci

marketingu

ani zaběhnuté značky, jen vydělávaly na rozmachu pornografického odvětví
23

VANĚČEK, Matěj. 2012, s. 29
TYSON, Gareth, et al. 2013, s. 1, MARTIN, Jessica A. 2010, s. 3
25
VANĚČEK, Matěj. 2012, s. 29
26
tamtéž
27
VANĚČEK, Matěj. 2012, s. 34
28
Akce, kterou chceme, aby uživatel na našem webu udělal; konverzní poměr – počtu kliků
ku konverzím; CHAFFEY Dave, ELLIS-CHADWICK Fiona. 2012, s. 655
29
VANĚČEK, Matěj. 2012, s. 35
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a generovaly svým majitelům poměrně stabilní zisk, zatímco nepornografické
společnosti byly v počátcích internetu ztrátové.30 Nepornografickým stránkám se sice
na přelomu tisíciletí podařilo přilákat mohutné investice, kvůli špatně promyšleným
obchodním modelům však došlo k nadhodnocení akcií některých z těchto internetových
společností. To poté vyústilo v kolaps mnoha stránek, který je často zmiňován
pod pojmem „dot-com bubble burst“31. Tato „internetová krize“ přitom postihla
pornografický průmysl jen minimálně a ten tím potvrdil své pevné postavení v rámci
online byznysu.32
Se zvětšujícím se počtem uživatelů internetu došlo k „virtuální explozi“
online distribuce porna, která získala název „Zlatá horečka pornografie“. Ta částečně
přetrvává i dnes.33 Z online pornografie se tak postupně stala obrovská ekonomická
síla.34 Výzkumy ukazují, že až 13 % všech vyhledávání na internetu je zaměřených
na erotický obsah.35 Je však velmi obtížné odhadnout, jak objemný je celý trh
online porna, jednak kvůli nedostatku přesných dat, jednak kvůli dynamickému
internetovému prostředí.36 V tomto kontextu distributoři pornografie i dnes často
podceňují důležitost funkčních byznys plánů a spoléhají čistě na přitažlivost produktu.
Proto se také nové stránky velmi rychle objevují a zase mizí.37 Některé zaběhnuté
pornografické značky se ale naopak nebojí přijmout risk a udělat téměř cokoli, aby
udržely krok se svou konkurencí.38
Poslední zmíněné platí i u zkoumané značky Pornhub. Ta například v roce 2016
do své nabídky zařadila jako úplně první pornografická stránka kategorii porna
ve virtuální realitě s možností 360º obrazu.39 Zřejmě se jednalo o dobrý tah, protože
se podle údajů značky za dobu existence této kategorie zvýšila její obliba
až dvojnásobně.40

30
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1.3

Pornografie, mediovaný sex a mainstream
Pokud chceme nalézt odpověď na otázku, zdali může Pornhub fungovat

jako běžně zaběhnutá značka, nemůžeme vynechat termín mediovaný (zprostředkovaný)
sex, který s internetovou pornografií bezprostředně souvisí. Ten označuje erotickou
zkušenost přenášenou od pornografických distributorů skrze média k cílovému publiku.
Význam mediovaného sexu stoupá spolu s rozšiřováním médií a značně nabývá
na významu od 60. let minulého století.41 V 80. letech v důsledku toho dochází
k „sexuální revoluci“, která způsobila odtabuizování některých témat spojených
se sexem a pornografií a spolu s tím také kulturní legitimaci mediovaného sexu.42
Sex a jeho zprostředkovaná podoba tak mohly pronikat s čím dál větší intenzitou
do společnosti a mainstreamových médií. Konzumace pornografie se postupně stává
součástí každodenní rutiny43 a otevírají se nové diskuse zohledňující etickou stránku
porno průmyslu a sexuality44. V důsledku toho se objevují pornografickým značkám
nové možnosti ohledně marketingu jejich produktů. Attwoodová však také varuje,
že zvýšený výskyt explicitního materiálu v mainstreamové kultuře nemusí nutně
znamenat, že ho společnost bude stejnou měrou akceptovat. Podle ní existují stále jen
určité typy pornografie, které jsou širokou veřejností přijímány.45

1.4

Pornografie a legislativa
Přestože společnost pornografii do jisté míry akceptuje, stále se na ní vztahují

určité specifické zákony. Základní problém vztahu porno průmyslu a legislativy tkví
v nedostačující definici pojmu pornografie. V souvislosti s omezeními v této oblasti
se častěji používá slovo nemravnost (obscenity), které však význam pornografie ne vždy
plně vystihuje.46 S masivním rozmachem internetového porna navíc přichází řada
nových právních problémů, provázaných mimo jiné i se společenskou paranoiou
obestírající celý porno průmysl.47 V tomto kontextu Wondracek a kol. svým výzkumem

41
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potvrdili, že je toto odvětví skutečně náchylné na ilegální praktiky, a to především kvůli
své vysoké výdělečnosti.48
Proto se také některé státy pokusily pornografii regulovat, nebo úplně zakázat.
Ve většině případů49 jim však další postup zamezila garantovaná ochrana svobody
slova, kterou se pornografické lobby bránilo proti rozsáhlejším omezením.50 Ačkoli
se některým státům (jako například Saudské Arábii) skutečně podařilo internetovou
pornografii51 striktně blokovat, stále se potýkají s technickými problémy ohledně
cenzury, která ne vždy bezchybně funguje.52
Na poli mezinárodního práva existuje pouze jediná restrikce zohledňující
internetovou pornografii, která je obsažena v Budapešťské úmluvě o počítačové
kriminalitě. Ta pojednává výhradně o zákazu výroby a distribuce dětského porna
a vystavení dětí pornografii.53 Tuto úmluvu podepsala i Česká republika. Další omezení
si určuje každý státní právní systém nezávisle. Česká legislativa například dále zakazuje
šíření pornografie zobrazující násilí nebo neúctu k člověku, nebo zobrazuje pohlavní
styk se zvířetem.54 Zároveň zákon zakazuje porno, ve kterém je zobrazené dítě,
nebo „osoba, jež se jeví být dítětem“.55
Pornografické stránky se musí řídit právními předpisy země, ve které sídlí.56
Zároveň však většinou distribuují za její hranice. V takovém případě se střetává více
právních norem a může docházet ke sporům mezi nimi. Například poslední výše
zmíněné ustanovení České republiky by mohlo vyvolat neshody v případě,
že je zobrazená osoba starší 18 let, ale její fyzický vzhled tomu neodpovídá,
přestože je tento bod závislý spíše na subjektivním měřítku. Jedním takovým sporným
případem by mohl být například porno herec japonského původu Kohey Nishi, který se
nejvíce zviditelnil sérií videí s názvem „Magic Mirror Box Car“57 a právě vzhledem
dítěte se proslavil i v mainstreamových médiích.58 Problém může nastat také
48
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při posuzování, co přesně v pornografii odpovídá násilí nebo ponížení59, vyjma
extrémních případů, jakým může být zejména tzv. snuff, při kterém by mělo údajně
dojít až ke smrti jednoho z aktérů60.
Připadá tedy myšlenka univerzálního omezení internetu v úvahu? Internetoví
liberálové tento názor radikálně odmítají, zatímco jednotlivé státy začínají pociťovat
riziko, které toto nové médium přináší. Je však velmi obtížné aplikovat již existující
zákony na nově vzniklý kyberprostor.61 Nicméně, jak zdůrazňuje Howard, je nutné
si uvědomit, že se s příchodem internetu pomalu rozpadá hranice mezi osobním
a veřejným zájmem. To, co na internetu konzumuje jedinec, se tedy stává záležitostí
celé společnosti.62 Johnson ale naopak tvrdí, že ačkoli by bylo neuvážené přímo
podporovat internetovou pornografii, neměla by se legislativně vůbec omezovat,
protože její škodlivost nebyla nikdy prokázána a může z ní společnost profitovat.63
Podle dosavadních debat ohledně problematiky pornografie však můžeme poměrně jistě
usuzovat, že řešení na problém „kyber porna“ není v dohlednu, hlavně kvůli
dynamickému

prostředí

internetu.64

Jediné

východisko,

které

se,

podle

Goldsmitha a Wua, nabízí je vytvoření „hranic 2.0“, tedy omezit internet legislativou
daného státu a narušit tak jeho integritu jako jednotné sítě.65 Ohledně otázky
pornografie a legislativy však nesmíme opomenout fakt, že je to právě společnost,
která určuje míru legitimity pornografie a ovlivňuje její možnosti v oblasti
marketingu.66
Pornhub se podle ustanovení ve svých obchodních podmínkách67 řídí
legislativou státu Kypr. Kyperské zákony však slovo pornografie vůbec neobsahují
a jedinou restrikci v tomto směru tvoří pouze výše zmíněná Budapešťská úmluva
omezující dětskou pornografii.68 Co se týče komunikace pornografických značek,
žádná plošná omezení v tomto směru neexistují, pokud jejich činnost není přímo
v daném státě zakázána zákonem.

59

MCNAIR, Brian. 2003, s. 67
MCNAIR, Brian. 2003, s. 73
61
EDWARDS, Lilian. 2009, s. 57
62
HOWARD, Roger. 2012, s. 45
63
JOHNSON, Peter. 1996, s. 226
64
MCNAIR, Brian. 2003, s. 171
65
GOLDSMITH, Jack; WU, Tim. 2006, s. 152
66
DAVIDSON, D. Kirk. 2003, s. 229
67
Pornhub.com. Terms & Conditions, 2016.
68
East Legal Team. 2015
60

10

2. Značka Pornhub
Tato kapitola se soustředí na původ značky Pornhub, důvody jejího vzniku
a také na její analýzu z pohledu marketingové teorie.
Značka Pornhub vznikla v roce 2007 ve městě Montreal v USA jako internetová
stránka určená pro distribuci online pornografie. Její zakladatel Matt Keezer
(z firmy Interhub) využil příležitosti a nového trendu v distribuci videí na internetu.
Koncepce Pornhubu je totiž založená na principu „tube“ webu, který přebírá styl sdílení
videí prvně použitý na stránce Youtube.com. Tohoto trendu využilo i mnoho dalších
porno

stránek

vznikajících

v té

době

jako

například

Xvideos.com69

nebo Youporn.com70. Popularita webu Youtube.com strmě stoupala, přestože tou dobou
existoval teprve dva roky71. Už v červenci roku 2006 firma oznámila, že dosáhla
hranice 100 milionů zhlédnutí během jediného dne.72
Největší novinkou na poli online pornografie však nebylo jen sdílení videí podle
Youtube

modelu,

ale

především

možnost

pro

uživatele

videa

přidávat

a také komentovat. „Tube“ stránky tedy v podstatě stály za přechodem do již
výše zmíněné internetové éry Webu/Porna 2.0.
V roce 2010 byla společnost Interhub, vlastník a zakladatel značky Pornhub,
odkoupena

Fabianem

Thylmannem

a

jeho

firmou

Manwin

(dnes

známou

jako MindGeek). Tento krok dal vzniknout uskupení pornografických stránek s názvem
Pornhub Network, která dnes zahrnuje také RedTube, YouPorn, Tube8, XTube,
Gaytube, Peeperz, Thumbzillu nebo vyhledávač pornografie PornMD. MindGeek také
vlastní několik pornografických studií jako například Brazzers, Digital Playground
nebo Mofos. Dále je vlastníkem společnosti TrafficJunky, která zprostředkovává
reklamu na všech stránkách v rámci Pornhub Network.
Dnes představuje Pornhub nejnavštěvovanější stránku v síti Pornhub Network.
Také je podle společnosti Alexa73 39. a podle SimilarWeb74 27. nejpopulárnějším
69
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YouPorn. In: Wikipedia: the free encyclopedia. 2017
71
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72
USA Today. Reuters. 2006
73
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webem na světě. Podle oficiálních statistik Pornhubu jeho návštěvnost denně přesahuje
75 milionů návštěv (přes 27 miliard ročně) a její komunita registrovaných uživatelů
šplhá k 10 milionům, čímž se také stala samozvanou největší pornografickou komunitou
na světě.75 Tyto údaje je však velmi těžké ověřit nebo porovnat, protože se ve většině
případů jedná pouze o odhady. Navíc ostatní pornografické stránky (například největší
konkurent Pornhubu Xvideos.com) své statistiky veřejně nesdílejí.

2.1

Značka v marketingu
Nyní se zaměříme na značku Pornhub z pohledu marketingu, kdy i v rámci

pornografické společnosti můžeme aplikovat stejné poznatky jako u běžných značek.
Podle Americké marketingové asociace je značka (brand) definována jako
„název, výraz, znak, symbol nebo design či jejich společná kombinace, které mají
schopnost identifikovat zboží nebo služby jednoho nebo skupiny prodejců a odlišit je od
konkurenčních“.76 První značky se objevily již před staletími a jejich hlavním účelem
i tehdy bylo diferencování jednotlivých výrobků. Odlišnosti přitom mohou být
emocionálního, racionálního nebo nehmotného charakteru.77 Keller však k této definici
dodává, že dnes již mnoho marketingových manažerů definuje značku jako víc než jen
to. Značka je podle něj také něco, co se zapisuje do myslí spotřebitelů, dělá produkt
výjimečným a známým v rámci trhu a může tím zajišťovat konkurenční výhodu.
Za tento posun ve významu může podle něj hlavně nárůst konkurence.78 Značka má
pro zákazníka speciální význam, protože představuje jakousi zkratku, díky které si může
zjednodušit rozhodování o nákupu a také pro něj do určité míry snižuje riziko,
které z nákupu plyne.79
Společnosti proto provádějí branding, kdy „obdaří výrobek nebo službu silou
značky“ s cílem vytvořit rozdíl mezi výrobky na trhu.80 Branding je pro značku
nesmírně důležitý hlavně proto, že zákazník často není schopen bez značek rozeznat
jednotlivé produkty, jak dokazují například testy naslepo81.82 Tato odlišnost, nebo lépe

75
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„rozdílový efekt“, který má znalost značky na reakci spotřebitele na marketingové
aktivity dané značky, potom nazýváme hodnotou značky.83 Jde tedy o hodnotu,
kterou značka přidává výrobkům a službám a kterou vnímá zákazník.84 Tento efekt je
přitom pro každou značku jedinečný.85 Hodnota značky se dále projevuje v několika
základních kategoriích, kterými jsou: znalost názvu značky, věrnost značce, vnímaná
hodnota a asociace spojené se značkou. Všechny tyto kategorie jsou klíčové k budování
věrnosti zákazníků.86 Zároveň má značka své emocionální a hedonistické aspekty,
které jsou odvozeny od životního stylu a s ním spojených hodnot uznávaných
zákazníky. Právě tyto aspekty představují základ budování vztahů se zákazníky.87
Podle Kotlera a Kellera ovlivňují hodnotu značky 3 faktory: 1) prvky tvořící
značku (název, logo, doména apod.); 2) výrobek nebo služba a všechny marketingové
aktivity; 3) další asociace, které jsou nepřímo přenášené na značku. V této práci se
nejprve zaměříme na analýzu prvků značky, které Pornhub využívá, tedy název
(potažmo doménu) a logo.

2.1.1

Název

Název je jeden z nejdůležitějších atributů značky, protože často zachycuje nejen
samotnou podstatu produktu nebo služby, ale vzbuzuje u zákazníka i klíčové asociace.
V ideálním případě by měl být název dobře zapamatovatelný, měl by srozumitelně
odkazovat na produkt, nebo na benefity, které značka přináší, zároveň být i zajímavý
a univerzálně použitelný.88 Podle Riesové a Riese navíc platí v online prostředí
další 2 pravidla: název značky by neměl být příliš obvyklý, jinak v dynamickém
prostředí nezaujme pozornost89; a měl by na internetu fungovat samostatně.90
Název značky „Pornhub“ je poměrně návodný a dobře zapamatovatelný. Tvoří
ho spojení mezinárodně rozšířeného slova „porn“ tedy porno, které přímo odkazuje
k nabízenému produktu, a „hub“ ve významu centra nebo hlavního uzle, který evokuje
místo, kde dochází ke sdílení informací nebo setkávání lidí. To odpovídá funkci stránky.
Název navíc začíná písmenem „p“, jež patří do skupiny fonetických prvků,
83
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které se nazývají explozívy neboli ražené hlásky. Jejich klíčovou vlastností je, že jsou
sekavější a vycházejí z úst rychleji. Název proto působí konkrétněji a spotřebitel si jej
snadněji vybaví, nebo ho lépe rozpozná.91 Název Pornhubu také jasně navazuje
na jméno její zakládající firmy Interhub.92
V prostředí internetu se však také může stát, že bude webový vyhledávač
upřednostňovat stránky, které obsahují název vyhledávané služby ve jméně domény. 93
Proto velké množství pornografických stránek obsahuje ve svém jméně slova, která mají
nějaký vztah k produktu nebo službě, například „porn“ (Pornhub.com, Xporn.com),
video (Xvideos.com), označení „x“ pro obsah přístupný od 18 let věku (Xhamster.com),
nebo využívají existující názvy známých nepornografických webů (Whitehouse.com –
Whitehouse.gov94, RedTube.com – Youtube.com).95
Obzvlášť ve velmi kompetitivním prostředí internetové pornografie je slovo
„porn“ na počátku domény z hlediska vybavitelnosti dobrý strategický tah. Je však
otázkou, zda takto explicitní název nebrání značce v pronikání do mainstreamové
kultury.

2.1.2

Logo

Podle Kellera hrají vizuální elementy kriticky důležitou roli při budování
hodnoty značky, především pak při zvyšování povědomí o značce. Loga by měla být
jednoduše rozpoznatelná a zapamatovatelná. I u kvalitního loga se ale může stát,
že spotřebitel značku pozná, ale není ihned schopen ji přiřadit ke konkrétnímu produktu
nebo službě.96 Loga mají velmi dlouhou historii a jejich hlavní účel – označit vlastníka
nebo původ a vzbudit asociaci – zůstal stejný dodnes.97 Dobré logo by se přitom nemělo
podobat logům konkurence a mělo by vystihovat celou firemní strategii a podstatu.98
Logo

společnosti

Pornhub

je

typografické,

obsahuje

celý

název

značky (viz obrázek 1) a parafrázuje logo webu Youtube. Je v něm použité dobře čitelné
bezpatkové písmo, které evokuje čistý a moderní vzhled.99 Aby se název opticky zkrátil,
91
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je rozdělen oranžovým obdélníkem v pozadí za „hub“, který zároveň odkazuje na tvar
obrazovky. Písmena jsou vyvedená buď v černé, nebo v bílé barvě (v případě
černého pozadí). Tato kombinace barev, tedy oranžová a černá (případně bílá), tvoří
korporátní barvy Pornhubu a spolu s tvarem obdélníku v logu jsou hlavním nositelem
asociace ke značce. Z hlediska loga je také důležitá symbolika oranžové barvy,
která odkazuje k bohatství, probouzí radost, působí slavnostně a vzbuzuje vzrušené
očekávání.100
V roce 2015 si společnost poprvé tematicky změnila logo, aby upozornila
na nebezpečí rakoviny prsu. Tehdy značka vyměnila oranžový obdélník v logu
za růžový. Od té doby si loga mění pravidelně v rámci různých příležitostí
jako například na počest výročí smrti slavné gorily Harambe (viz obrázek 2),
na den matek nebo na Vánoce (obrázek 3 a 4).

Obr. 1: logo Pornhub.com

Obr. 2: Logo Harambe 2014

Obr. 3: Logo Vánoce 2015

Obr. 4: Den matek 2017

(Zdroj: autor; www.pornhub.com)

2.2

Positioning značky
Další

nedílnou

součást

analýzy

značky

představuje

její

positioning.

Positioning značky je „aktem navržení nabídky a image společnosti tak, aby v myslích
cílového trhu zaujaly významné místo“.101 Správně vedený positioning by měl
představovat myšlenkový konstrukt o značce v myslích všech členů v organizaci,
který by měl sloužit jako vodítko pro celou marketingovou strategii.102 Zároveň jde
o vhodné umístění značky do myslí spotřebitelů tak, aby se maximalizovaly přínosy
pro danou firmu. Positioning také určuje, čím je značka výjimečná nebo čím se naopak
100
101

VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁRKOVÁ, Růžena. S. 95, 170
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 311
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podobá své konkurenci. Jeho hlavním cílem by pak měla být formulace hodnotové
propozice, tedy odpovědi na otázku, proč by si zákazník měl značku nebo produkt
kupovat.103 Positioning by také měl zohledňovat jak současnou pozici značky,
tak možnosti jejího budoucího vývoje.104 Keller poeticky dodává, že positioning
v podstatě představuje srdce marketingové strategie.105
Při hledání optimální pozice značky musí marketéři zohlednit, kdo je jejím
cílovým zákazníkem, kdo pro ni představuje největší konkurenci, jak se od ní daná
značka liší (body odlišnosti106), případně čím se jí podobá (body shody107).108

2.2.1 Cílová skupina
Nejprve se zaměříme na cílovou skupinu značky Pornhub. Tu primární tvoří
převážně muži109 ve věkové kategorii od 18 let výš (nejvíce uživatelů se však pohybuje
mezi 18–44 lety), kteří pravidelně a výhradně (nebo jen s drobnými výjimkami)
navštěvují pro sledování porna stránku Pornhub.com. Roli nehraje rodinný stav,
dosažené vzdělání ani příjem domácnosti. Jsou to lidé, kteří očekávají neměnný
standard služeb, chtějí mít zajištěnou bezpečnost a legalitu při užívání stránky a jsou
otevření v otázkách sexuality (nejlépe chtějí být součástí komunity Pornhubu).
Mohou i nemusí disponovat účtem Premium. Mohou být také přímo zapojeni
do amatérského programu. Sekundární cílovou skupinou jsou muži a ženy, konzumenti
internetové pornografie, kteří značku Pornhub znají, ale její služby využívají
jen sporadicky, nebo vůbec. Do terciální skupiny poté spadají všichni uživatelé
pornografie, kteří disponují připojením k internetu.110
Z hlediska geografie je velmi těžké určit cílové publikum. Jako největší trh se
dlouhodobě ukazují Spojené státy americké, odkud se i dnes připojuje největší množství
uživatelů. Dalšími významnými konzumenty jsou země z různých koutů světa

102

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 312
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 312; KELLER, Kevin Lane. 2008, s. 79
104
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 312
105
KELLER, Kevin Lane. 2008, s. 79
106
Z anglického points-of-difference
107
Z anglického Points-of-parity
108
KELLER, Kevin Lane. 2008, s. 79, KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 312
109
Podle ročních přehledů vydávaných společností Pornhub se během let 2014–2016, kdy jsou
informace dostupné, změnila proporce ženských uživatelů téměř neznatelně (muži, podle údajů
z roku 2016, převládají až z 81 %, proporce žen variuje od 19 do 39 %); Insights: Review
2016. Pornhub; Insights: Review 2015. Pornhub; Insights: Review 2014. Pornhub
110
Review 2016. Pornhub; Insights: Review 2015. Pornhub; Insights: Review 2014. Pornhub
103
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jako Velká Británie, Kanada, Indie, Japonsko nebo Francie (viz obrázek 5). Stránka
Pornhub je zároveň dostupná v 11 světových jazycích, včetně češtiny. K cílovým
skupinám je také nutné podotknout, že porno stránky, podobně jako například
cigaretový průmysl, nemohou kvůli společenským normám ve své komunikaci
přesvědčovat jednotlivce, aby se staly uživateli pornografie111.

Obr. 5: Přehled 20 zemí, ze kterých stránku navštěvovalo v roce 2016 nejvíce uživatelů
(zdroj: Insights: Review 2016. Pornhub. 2016)

111

DAVIDSON, D. Kirk.2003, s. XI
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2.2.2 Pozice na trhu
Podíl značky Pornhub na trhu s internetovou pornografií není možné přesně určit
vzhledem k dynamice online prostředí a neúplným statistikám týkajících se tohoto
odvětví. Podle výše zmíněného žebříčku Alexa se Pornhub již od roku 2014 pravidelně
řadí mezi 100 nejnavštěvovanějších stránek světa (viz tabulka 1). Je však nutné
připomenout, že se tyto údaje dají použít pouze orientačně, neboť se velice rychle mění
v průběhu celého roku (viz ukázka srovnání grafů na obrázku 6). I přesto z nich
můžeme vyčíst dlouhodobé hlavní konkurenty značky.
Domény
řazeno abecedně
pornhub.com
redtube.com
txxx.com
xhamster.com
xvideos.com
xnxx.com
živý přenos
livejasmin.com
bongacams.com
datum zpracování

pořadí společnosti Alexa – měsíc červenec
2013
2014
2015
2016
2017
68
77
76
66
39
81
X
X
X
203
X
X
X
X
77
43
55
66
94
81
49
40
43
52
54
X
99
X
X
119

61
X

X
X

X
X

X
78

47
83

25.7.

25.7.

21.7.

20.7.

22.7.

Tabulka 1: orientační hodnoty v žebříčku společnosti Alexa 2013–2017, měsíc červenec;
(Zdroj: List of most popular websites: Porovnání revizí: měsíc červenec v letech 2013–2017.
In: Wikipedia: the free encyclopedia; Alexa: Top 500 Global Sites. Alexa.com. 2017)

Mezi dalšími zastoupenými „tube“ porno stránkami v top 100 jsou Xvideos.com,
Xhamster.com, Redtube.com a Txxx.com. Někdy je také uváděný Youporn.com112,
který se však v tomto žebříčku Top 100 neumisťuje. Za nepřímé konkurenty můžeme
označit weby LiveJasmin.com a Bongacams.com, které se specializují pouze
na pornografii přenášenou živými přenosy skrz web kamery.113
Redtube.com a Youporn.com spadají spolu s Pornhub.com do sítě Pornhub
Network. Nelze tedy mluvit o běžné konkurenci, neboť se tyto weby vzájemně
podporují a často na sebe odkazují. Jejich komunikační aktivity jsou také vedeny

112
113

My Porn Bible, 2017; Top Pornsites, 2017
Alexa: Top 500 Global Sites. Alexa.com. 2017
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podobně. Všechny tři mají svůj blog, vydávají veřejné informace pro média, nabízí
prémiový účet a zákazníkovi umožňují stát se členem komunity. 114 Zároveň se ani příliš
neliší v nabídce porna. Pornhub nicméně zůstává z hlediska marketingových aktivit
nejpokrokovější. Skutečné konkurenty představují tedy pouze stránky Xvideos.com,
Xhamster.com a Txxx.com.

Pornhub.com

Xvideos.com

Obr. 6: Porovnání pozic stránek Pornhub.com a Xvideos.com v žebříčku Alexa od července
2016 do července 2017; svislá osa – Alexa hodnocení, vodorovná osa – časové období; stránka
Xvideos.com zaznamenala hluboký propad v první polovině roku 2017, v tabulce 1 se však
tento propad neprojevil
(Zdroj: Site info: Pornhub. Alexa.com. 2017; Site info: Xvideos.com. Alexa.com. 2017)

Shodné znaky s konkurencí vyplývají převážně z faktu, že „tube“ stránky se
nemají

v neplacené

verzi

téměř

možnost

odlišit

v

nabídce

produktů

(více v kapitole Produkt 3.1.1). Všechny zmíněné stránky také využívají protokol https,
který umožňuje zabezpečenou komunikaci v rámci sítě. U všech má dále zákazník
možnost stát se součástí jejich komunity.
Pornhub se rozhodl odlišit od záplavy online distributorů pornografie pomocí
své charakteristické marketingové komunikace. Jako jediná taková značka cílí na své
zákazníky skrze sociální sítě převážně nepornografickým obsahem, organizuje soutěže
a CSR115 kampaně. Pomocí široké škály PR kampaní se také pravidelně dostává
do mainstreamových médií. Jako jediná značka také veřejně komunikuje výsledky
svých statistik, čímž se sama stává jedním z mála zdrojů informací o online porno
průmyslu. Dále nabízí zpoplatněný učet Premium s nadstandardními službami.
Jedním z pilířů její výhradní pozice na trhu s pornografií jsou právě její investice
do marketingové komunikace.

114

Youporn.com. 2017; RedTube.com. 2017
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Silné stránky
• inovativní přístup v marketingové
komunikaci
• chráněný obsah
• rozsáhlá komunita
• přesah do mainstreamových médií

Slabé stránky
• nasycenost trhu online pornografie
• silná konkurence (Xvideos.com,
Xhamster.com)
• vliv nepřímé konkurence
(LiveJasmin.com)
• "porn" obsažené v názvu značky

Možnosti
• větší expanze do mainstreamových
médií
• zvýšení důrazu na kvalitu produktu
• sjednocení komunikace navenek na
všech komunikačních kanálech

Hrozby
• kopírování marketingových postupů
konkurenčními značkami
• problémy s legislativou a etikou
• problémy s pravidly na sociálních
sítích

Tabulka 2: SWOT analýza116 značky Pornhub v období 2013–2017
(Zdroj: autor)

115

Z anglického corporate social responsibility – společenská odpovědnost firem; BEAL, Brent D.
2014, s. 17
116
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 2007, s. 80
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3. Marketingová komunikace značky Pornhub
V této kapitole se práce zaměří na teorii marketingové komunikace,
komunikační cíle značky Pornhub a vývoj jejích komunikačních aktivit.
Nejdříve si však definujeme marketing spolu s marketingovou komunikací.
De Pelsmacker a kol. definují marketing jako „proces plánování a realizace koncepce
cenové politiky, podpory a distribuce idejí“.117 Podle Americké marketingové asociace
představuje „aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání
a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou
širokou veřejnost“.118 Kotler a Keller se poté přiklánějí ke stručnější a jednodušší
definici marketingu jako „uspokojování potřeb ziskově“.119
Marketingová komunikace je v rámci marketingu prostředkem využívaným
firmami pro informování, přesvědčování a upomínání spotřebitele o výrobcích
a značkách. Tyto procesy přitom mohou probíhat přímo i nepřímo. Marketingová
komunikace tedy představuje de facto hlas společnosti a jejích značek. 120 Značce může
přispět ke zvýšení její hodnoty, posilovat její znalost, a pomáhat jí ukotvit se v myslích
spotřebitelů.121 Tím se může prohlubovat loajalita zákazníka k dané značce.
Značka Pornhub působí jakožto distributor online pornografie v odvětví služeb.
Podle Kotlera a Kellera jsou ti nejlepší poskytovatelé služeb doslova „posedlí
zákazníkem“, což se projevuje i u zkoumané značky, kde, jak bude dále ukázáno v této
práci, je zákazník klíčovým hybatelem vývoje celé online stránky.122 Klíčové
pro značku přitom je plnit jak primární aspekty služeb, tedy očekávání zákazníka,
tak i ty sekundární, které spočívají například v kvalitním věrnostním programu.
Poskytovatel služeb by měl dále dbát na to, aby se jeho značky neustále diferencovaly
a nestaly se komoditou.123 Největší riziko pro poskytovatele služeb nicméně
představuje fakt, že je většina inovací v tomto odvětví snadno okopírovatelná, a proto je
nutné stále inovovat.124

117
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Nezpoplatněná online pornografie by se dala nejlépe přirovnat ke standardním
masovým produktům, tedy „rychloobrátkovému zboží“. Pro tento typ zboží je typická
nízká zainteresovanost zákazníků, od které se částečně odvíjí i komunikační cíle
značky. Marketingová komunikace Pornhubu se proto zaměřuje především na povědomí
a znalost značky125, doprovázené vysokou kvalitou služeb (přehlednost webové stránky,
zabezpečení obsahu proti virům apod.). Tyto aktivity bezprostředně souvisí se snahou
zvýšit loajalitu zákazníků a podporovat opakované využívání služby.126 Loajalita
ke značce je přitom definována jako mentální pozitivní vztah ke značce. Je nutné si však
uvědomit, že loajalita nemusí znamenat totéž jako opakovaný nákup produktu
nebo služby, ačkoliv se častým nákupem může u zákazníka vyvinout pozitivní postoj
ke značce.127 Výše popsané komunikační cíle by také měly být v souladu
s cíli marketingovými.128
Porno průmysl tvoří v kontextu marketingové komunikace svou specifickou
kategorii. Jak bylo již zmíněno v první kapitole této práce, drtivá většina distributorů
online pornografie marketingovou komunikaci téměř nevyužívá a počítají s tím, že si je
zákazníci najdou sami. Spoléhají především na sofistikované názvy, které je umístí
vysoko v běžných online vyhledávačích, využívají reklamy na jiných pornografických
stránkách nebo nekalých praktik jako například techniky clickjackingu. Při té dochází
k „únosu“ kliknutí, kdy uživatel klikne na konkrétní obsah, který jej však přesměruje
na zcela odlišnou stránku.129 Davidson dále poukazuje na to, že při reklamě na porno
stránkách dovoluje internetová anonymita stavět rivalitu mezi značkami na principu
„většího šoku“. Jinými slovy, v záplavě reklamních sdělení si největší pozornost získá
právě ten, kdo nejvíce šokuje obsahem své reklamy.130 Pornhub se z hlediska
komunikace vymyká právě tím, že se snaží komunikovat v prostoru mainstreamových
médií a zvýšit znalost značky nepornografickým obsahem.

125

Cíle podle modelu Dagmar (defining advertisement goals for measured advertising results –
definice cílů reklamy k měření jejich výsledků); DE PELSMACKER, Patrick a kol. 2003, s. 158
126
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127
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3.1

Marketingový mix
Kotler ve své knize Moderní marketing definuje marketingový mix jako „soubor

taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle
cílových trhů“.131 Je to tedy v podstatě elementární koncept k vytvoření správného
postupu při naplňování marketingové strategie společnosti a jejích cílů. Zahrnuje v sobě
všechny nástroje, kterými může firma ovlivnit poptávku po svém produktu.132 Při tvorbě
marketingového mixu jsou podle De Pelsmackera a kol. klíčové dvě zásady – synergie
a interakce. To jinými slovy znamená, že marketingové nástroje by měly být za všech
okolností konzistentní a zároveň by se měl znásobovat jejich účinek vzájemnou
podporou.133 V této práci budou dále popsány jednotlivé prvky marketingového mixu
z hlediska služby, známé jako 7P, spolu se speciálním nástrojem pro online firmy
tzv. co-marketingem zahrnutým v distribuci.134

3.1.1

Produkt – Product

Produktem může být prakticky cokoliv, co je možné nabídnout na trhu ke koupi,
upoutání pozornosti, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit přání, potřeby
nebo touhy.135
Pornhub.com se jako online distributor primárně zaměřuje na neplacenou
online pornografii spadající do kategorie hardcore, která se vyznačuje explicitním
zobrazením sexuálního aktu a genitálií.136 Na stránce mají největší zastoupení videa,
dále fotky, gify a živé přenosy přes web kamery. Většina porno produkce je stále cílená
spíše na heterosexuální muže, ačkoli i v nabídce Pornhubu můžeme nalézt porno
spadající do kategorie „pro ženy“ nebo speciální sekci gay porna.137 Dále stránka
zprostředkovává online seznamovací službu. V této práci se však při popisu produktu
zaměříme pouze na zmíněná online videa.
Videa mohou na web přidávat samotní uživatelé, a to dvěma způsoby. Prvním je
postup, kdy uživatel nahraje video po přihlášení ke svému účtu a nedostává za něj
žádnou finanční provizi. Tento obsah Pornhub kontroluje po nahrání videa, často však
131
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až po nahlášení obsahu jiným uživatelem. Proto se na „tube“ stránky dostává i obsah,
který přesně neodpovídá pravidlům komunity, nebo není pornografický. V případě
Pornhubu jde například o animovaný film Shrek138, nebo komedii Králové ro(c)ku139.
Druhý způsob se váže na speciální „Amatérský program“, za který uživatelé,
kteří nahrají video, dostávají finanční odměnu. V případě takových videí je však nutná
nejen registrace, ale zároveň i číslo občanského průkazu a souhlas všech účinkujících.
Pornhub tak bojuje proti fenoménu zvanému „revenge porn“140. „Tube“ porno stránky
také nabízejí zkrácená videa od různých porno produkcí. Tyto videa v podstatě slouží
jako ukázka toho, co může uživatel zhlédnout celé ve zpoplatněné verzi.141
„Tube“ stránky často čelí problémům s online pirátstvím spojeným s krádežemi
porno videí samotnými uživateli. Ti poté videa ilegálně sdílí na „tube“ stránkách, které
na nich zároveň vydělávají prostřednictvím reklamy. Producenti porna se proti těmto
praktikám snažili bránit jak soudně, tak aktivním stahováním ukradených videí
z internetu. Někteří producenti dokonce založili iniciativu #Payforyourporn142, které se
snaží šíření ilegálně sdíleného porna omezit.

143

Možná i jako odpověď na porno

pirátství nabízí Pornhub kromě neplacené pornografie od roku 2015 také zpoplatněnou
službu Pornhub Premium, při které může zákazník sledovat rozšířenou nabídku
pornografie, navíc bez reklam a v lepší kvalitě. Značka přitom spolupracuje s několika
pornografickými produkcemi.

3.1.2

Cena – Price

Cena představuje určitou sumu, kterou zákazník zaplatí za produkt
nebo službu.144 Značka Pornhub nabízí pouze jedinou zpoplatněnou službu, a to výše
zmíněný Pornhub Premium účet. Žádný z jeho největších konkurentů mimo Pornhub
Network však podobný byznys model nemá. Značky Pornhub Network si zároveň
cenově nekonkurují.145 Cena by se tedy dala porovnat pouze v rámci výhradně
placených porno stránek, které často spadají pod jednu konkrétní pornografickou
138
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produkci (například Brazzers, nebo Hustler). Ty ale nejsou přímými konkurenty
Premium účtu na „tube“ stránce, která v rámci něj nabízí obsah od více produkcí naráz.
Zároveň neexistuje žádný internetový software, který by ceny těchto služeb porovnával.

Obr. 7: Obrazovka s možnostmi výběru typů předplatného; vlevo 9,99Eur/měsíc, vpravo
7,99E/měsíc v rámci ročního předplatného (Zdroj: Pornhub: Premium Offer. 2017)

Z absence silné konkurence lze usoudit, že hlavním cílem pricingu společnosti
bude maximalizace současného zisku.146 Zároveň je pravděpodobné, že pricingová
metoda vychází z vnímané hodnoty zákazníkem.147 Zaplacená suma by měla odrážet
spravedlivou cenu, kterou je zákazník ochoten zaplatit za rozšířenou nabídku
pornografie oproti té, která je dostupná zdarma.148 Zákazník má možnost si vybrat mezi
měsíčním a ročním předplatným, kdy roční musí uhradit v plné výši jednorázovou
platbou (viz obrázek 7). Pro společnost Pornhub je výhodnější spíše měsíční předplatné,
neboť jej může strhávat průběžně z účtu zákazníka. V případě, že by se chtěl zákazník
odhlásit, musí vynaložit úsilí navíc.
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Společnost Pornhub dále nabízí v rámci měsíčního předplatného prvních 7 dní
zdarma pro nové zákazníky. Zajímavé je, že tato akce trvá již několik měsíců, ačkoli
bannery zdůrazňují, že má akce brzy skončit. Tato nabídka se zároveň střídá s úpravou
cen pro různé události jako Vánoce, nebo americký Den nezávislosti (viz obrázek 8).

Obr. 8: Ukázka bannerů oznamujících týden zdarma pro nové zákazníky prémiového účtu
(zdroj: autor; www.pornhub.com)

3.1.3

Distribuce – Place

Distribucí se rozumí činnosti firmy, které činí produkt dostupným cílovým
zákazníkům.149 Evans a Wurster definovali v rámci distribuce tři aspekty, které jsou
klíčové pro online společnosti a poskytují jim konkurenční výhodu.
Prvním z nich je dosah (reach), který se vztahuje k tomu, jakým způsobem se
zákazník dostává k produktu.150 V případě Pornhubu jde o jejich webovou stránku
uzpůsobenou nejběžnějším elektronickým zařízením na trhu a dále mobilní aplikaci
pro operační systém Android.151 Dalším aspektem je množství informací (richness),
které společnost poskytuje zákazníkovi a zároveň o něm shromažďuje.152 Pomocí těchto
informací poté může firma personalizovat svou nabídku. Pornhub například využívá
na své stránce personalizaci obsahu podle země, ve které se uživatel nachází, a také
přizpůsobuje nabídku podle posledních zhlédnutých videí uživatele dané IP adresy.
Poslední

aspekt

je

spojený

s partnerstvími

v rámci

služeb

(affiliation),

který do marketingového mixu online společností zařadili v roce 2001 Chaffrey
a Smith.153 Porno stránky se staly průkopníkem v této oblasti, neboť partnerské
149
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programy jsou pro ně klíčové k získávání nových zákazníků.154 Pornhub uplatňuje silný
partnerský program s dalšími „tube“ stránkami i mimo Pornhub Network a také se
svými pornografickými produkcemi, jejichž obsah nabízí v nezpoplatněné i zpoplatněné
verzi.

3.1.4
Lidé, Procesy, Materiální prostředí – People,
Process, Physical evidence
Tyto tři složky marketingového mixu se často spojují v jednu jako „elementy
služby“.155
Složkou „lidé“ jsou míněni zaměstnanci společnosti a jejich interakce
se zákazníkem v nákupním procesu.156 V tomto ohledu obsahuje stránka jak FAQ157,
tak i možnost dát Pornhubu zpětnou vazbu, nebo společnost přímo kontaktovat
skrz formulář.158 Zároveň má uživatel možnost připojit se do online fóra, kde může
hlasovat pro již podanou zpětnou vazbu jiného uživatele.
„Procesy“ zahrnují všechny akce firmy, které jsou využity k dosažení jejích
marketingových cílů. Může jím být například doba odpovědi na otázku uživatele nebo
čas, za který se stránka plně načte.159 V tomto ohledu společnost Pornhub svým
uživatelům obvykle odpovídá do několika hodin.160
„Materiální prostředí“ představuje jednu z nejdůležitějších složek z hlediska
online pornografických stránek. Zahrnuje v sobě totiž všechny zkušenosti zákazníka
se společností skrze její webovou stránku.161 Právě uzpůsobení webu k rychlé orientaci
se stalo u porno stránek klíčovým prvkem, ve kterém se mohou odlišit od své
konkurence a získat nad ní výhodu.
Pornhub svou stránku nabízí v 11 jazycích. Svůj obsah poté přehledně dělí podle
typu produktu, který by mohl uživatele zajímat162. Videa dále třídí do 91 kategorií,
které se mohou vzájemně prolínat, a zároveň je každé video opatřené štítky
154
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pro zefektivnění vyhledávání. Videa jsou na hlavní straně řazená do čtyř bloků:
v prvním jsou doporučená videa na základě země, ve které se uživatel nachází; ve
druhém uživatel nalezne nejsledovanější videa v dané zemi; ve třetím se objevuje
personalizovaná nabídka na základě předchozích zhlédnutí; a poslední blok obsahuje
nejnovější videa přidaná na stránku. Uživatel se může také stát členem komunity
prostřednictvím registrace, kdy má navíc možnost videa hodnotit, třídit do vlastních
playlistů, sledovat stránky oblíbených pornohvězd nebo jiných uživatelů. Při přehrávání
samotného videa může uživatel využít klávesové zkratky, které mu umožňují
přeskakovat části ve videu. Některá videa také obsahují záložky a názvy sexuálních
praktik, pro rychlejší orientaci v sexuálním aktu.

Obr. 9: Ukázka přehrávače a doplňkových informací o videu
(Zdroj: Tenacious D in The Pick Of Destiny: Video. In: Pornhub.com. 2017)

3.1.5

Propagace – Promotion

Posledním a nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu je propagace,
nebo také marketingová komunikace. Ta v sobě zahrnuje veškeré nástroje, které může
daná společnost použít ke komunikaci s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky,
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služby nebo image značky.163 Zároveň představuje podle Kotlera a Kellera účinný
prostředek pro vyvolání dialogu a navázání vztahů se spotřebiteli.164 Značka má tedy
úkol zvolit ten co možná nejefektivnější mix dostupných nástrojů tak, aby výsledek
odrážel celou strategii značky.
V následující části této práce se detailně zaměříme na vývoj komunikační
strategie

zkoumané

značky.

Nicméně

je

nutné

připomenout,

že

stránky

s pornografickým obsahem nemají stejný prostor v mainstreamových médiích,
tudíž jsou jejich možnosti komunikace se zákazníkem značně omezené.

3.2

Komunikační mix
Značka

Pornhub

začíná

využívat

marketingové

komunikační

nástroje

až od roku 2012, kdy započala svou první CSR kampaň zaměřenou na boj proti
rakovině prsu. Od té doby se snaží najít tón své komunikace a zkouší objevovat
hranice toho, co je společnost ochotná porno stránce dovolit v rámci marketingu
a komunikace.165 Komunikace přitom není vedena pouze za účelem naplňování
marketingových cílů, ale také kvůli překonávání společenského stigmatu a pocitů viny
a studu, které někteří uživatelé vědomě i nevědomě pociťují po nebo při konzumaci
pornografie166. Pornhub se tak snaží vstoupit mezi běžné mainstreamové značky.
Nyní se podíváme na konkrétní nástroje, které značka používá ke své
komunikaci s uživateli a veřejností a které dohromady tvoří komunikační mix. Práce se
bude při jejich analýze nejprve věnovat nástrojům hromadné komunikace, mezi nimiž
nalezneme například reklamu, sponzorství nebo zážitkový marketing, a dále pak
nástrojům osobní komunikace, spadající pod interaktivní marketing.167 Klíčovou roli
přitom hraje komunikace značky na sociálních sítích a promyšlené CSR kampaně.
Důraz bude kladen především na vývoj v jednotlivých oblastech komunikačního mixu.
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3.2.1

Reklama

Podle De Pelsmackera může být za reklamu označena jakákoli forma neosobní
komunikace firem, neziskových organizací nebo jednotlivců, kteří jsou identifikovatelní
v reklamním sdělení, za účelem informovat nebo přesvědčit specifickou část veřejnosti
prostřednictvím různých médií.168
Pornhub aktivně využívá reklamu na ostatních pornografických webech
(nejčastěji v rámci Pornhub Network), ale snaží se dostat také do mainstreamového
mediálního prostoru. Přitom se pokusil využít TV reklamu, outdoorovou reklamu a
product placement.
3.2.1.1

TV

V roce 2013 se Pornhub pokusil o svou vůbec první televizní kampaň. Televize
je přitom stále ještě uznávána za neúčinnější reklamní médium, které oslovuje pestrou
škálu spotřebitelů.169 Tento účinek se ještě znásobuje při speciálních událostech170.
Jednou takovou je například finálový zápas play-off severoamerické National Football
League v americkém fotbalu, známý pod názvem Super Bowl, kterého se Pornhub
rozhodl využít. Tato událost představuje doslova reklamní akci roku a inzerent musel už
tehdy zaplatil průměrně 4 miliony dolarů za 30sekundový spot.171
Navržený spot má pouze 20 vteřin, odehrává se v zimě u zamrzlého rybníka
a zobrazuje pár pokročilejšího věku, ženu a muže, sedící na lavičce. Zhruba v polovině
reklamy žena pohladí vedle sedícího muže po rameni, ten se na ní usměje a poté se oba
zahledí do dáli. V té chvíli se také objevuje logo společnosti Pornhub a spot končí. Po
celou dobu je děj doprovázen optimistickou klavírní hudbou.172 (obrázek 10)
Reklama byla však odmítnuta, přestože nenesla žádný erotický obsah. Kritici
přitom tvrdí, že právě toto odmítnutí bylo původním záměrem společnosti. Reklama
získala ohlasy v médiích a v podstatě využila značnou mediální publicitu Super Bowlu i
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přesto, že nebyla přijata.173 Tato kampaň měla zároveň přesah do virálního marketingu,
protože po odmítnutí se rychle šířila skrze sociální sítě.174

Obr. 10: Ukázka záběrů ze spotu Pornhub Super Bowl (Zdroj: OFFICIAL: Pornhub's Super
Bowl commercial that CBS rejected.: video. In: Youtube.com. 2013)

3.2.2

Venkovní reklama

Za venkovní reklamu můžeme podle Kotlera a Kellera označit širokou škálu
kreativních a neočekávaných forem komunikace usilující o přilákání pozornosti
spotřebitelů.175 V rámci této kategorie značka Pornhub využívá outdoorové reklamy a
product placementu ve filmu.
3.2.2.1

Outdoor

Při vytváření outdoorové reklamy by mělo být sdělení přímé a jednoduché,
protože spotřebitelé mají většinou jen několik okamžiků na to, aby si jí všimli. Proto se
jí někdy také říká „patnáctisekundový prodej“.176 Její výhoda spočívá ve vysokém a
efektivním dosahu, je však těžké reklamu přesně zacílit. Nevýhodu může představovat
příliš mnoho reklamních podnětů v okolním prostředí, které způsobují, že se snižuje
pozornost diváka.177 Vzhledem k tomu, že je divák reklamě tohoto typu vystaven jen
několik vteřin, je účinnější především na zvýšení povědomí o značce nebo zlepšování
image než pro vytváření nových asociací značky.178
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Pornhub se v roce 2014 pokusil o svou jedinou klasickou venkovní kampaň,
kterou spojil s výběrovým řízením na nového kreativního ředitele. Vyhlásil veřejné
zadání, jehož se mohl účastnit kdokoli starší 18 let z celého světa. Úkolem bylo vytvořit
tzv. SFW179 design multimediální kampaně, který byl následně použit na ikonickém
newyorském náměstí Times Square vedle velkých mainstreamových značek
(obrázek 11).180
Výherní design byl inspirovaný slavnou písní „All you need is love“181
od The Beatles, kterou přetvořil ve slogan „All you need is hand“182 (obrázek 12).
Design využíval efektivních emocionálních technik jako humoru vztaženého přímo na
nabízený produkt nebo vřelosti vyjádřené symbolem srdce. Užití humoru je obecně
výhodnější v rámci produktů s nižší zainteresovaností, mezi něž spadá i internetová
pornografie.183 Vítězným výběrem si značka Pornhub zároveň určila tón své
komunikace navenek. Slogan „All you need is hand“ by se dal využít v podstatě u
jakékoli pornografické značky. Logo a barevná kombinace odkazující na design webové
stránky jsou tedy klíčovými prvky celého návrhu. Zároveň kampaň předpokládá alespoň
minimální znalost značky.

Obr. 11: Ukázka billboardu na Times Square
(Zdroj: All You Need is Hand – Pornhub In Times Square. In: Pornhub.com: Insight. 2014)
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Kampaň měla úspěch a dostala se do mnoha mainstreamových médií 184, přestože
billboard visel pouhých 48 hodin. USA, jak bylo již zmíněno výše, představuje pro
Pornhub největší trh. Umístění billboardu na Times Square, kde hlavními ulicemi projde
během dne průměrně 300 000 chodců185, byl tedy pochopitelný tah. Je otázkou, zdali by
billboard získal tolik mediální pozornosti, kdyby visel v méně frekventovaném místě.
Pornhub svou přítomností na Times Square zároveň jasně ukázal, že si může dovolit
zaplatit jednu z nejdražších reklam světa a zařadit se mezi vlivné mainstreamové
značky. Billboard se však setkal s negativní odezvou ze strany vlastníka budovy, na
které je připevněn inzertní prostor, a přestože nenesl kromě slova „Porn“ v názvu
značky žádný erotická obsah, byl brzy svěšen.
I po svém krátkém trvání na ikonickém náměstí světových reklam kampaň dál
žila na internetu a sociálních sítích a setkala se s většinově pozitivní odezvou.186

Obr. 12: Výherní design „All you
need is hand“
(Zdroj: Insights: Creative Director
Contest Winner Announced.
In: Pornhub.com. 2014)

Obr. 13: „Pornhub, největší světový
archiv ničeho“
(Zdroj: Meet the finalists for
Pornhub’s new creative director.
In: Digiday.com. 2014)

184

Obsah se dostal například na stránku The Guardian (PornHub can't keep it up: huge New York
billboard ad taken down. In: TheGuardian.com. 2014) a také na jejich Facebook (Pornhub billboard:
The Guardian official. In: Facebook.com. 2014), Buzzfeed (This Is Why The Pornhub Advert Was
Taken Down. In: Buzzfeed.com. 2014), The independent (Pornhub erects first SFW billboard.
In: Independent.co.uk. 2014) nebo Adweek (Pornhub Erects Huge Billboard in Times.
In: Adweek.com. 2014)
185
Advertising & Sponsorships. In: Times Square: The Official site of Times Square. 2014
186
Pornhub Ad Campaign Finalists. In: 9gag.com. 2014

33

Obr. 14: Největší americký stránka „Udělej si sám“ (Zdroj: Meet the finalists for Pornhub’s
new creative director. In: Digiday.com. 2014)

3.2.2.2

Product Placement

Product Placement je jeden z alternativních reklamních médií, který spočívá
v umístění produktu do filmu nebo televize.187 Pornhub této techniky využil pouze
jednou, a to v roce 2013 v relativně úspěšném americkém snímku s názvem Don Jon188
s Josephem Gordon-Levittem, Scarlett Johanssonovou a Julianne Moorovou v hlavních
rolích. Protagonista tohoto filmu má v podstatě závislost na pornografii a porno
stránkou, kterou navštěvuje, je právě Pornhub.189

3.2.3

Sponzorství

Sponzorství můžeme definovat jako investování peněz nebo jiných vkladů do
aktivit, jež otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu, spojenému s danou
aktivitou.190 Firmy se tedy snaží spojit svou značku s konkrétní událostí, která zapadá
do jejich komunikační strategie.191 Dochází tedy k oboustranně výhodné spolupráci, kdy
firma poskytuje sponzorovanému finanční nebo jiné prostředky, zatímco on pomáhá
firmě dosáhnout jejích komunikačních cílů.
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Sponzorství představuje jednu z hlavních činností, kterými se Pornhub snažil
v minulosti několikrát prorazit do světa běžných značek. Prvním odvětvím, do kterého
značka investovala, byly sportovní aktivity. V roce 2013 podpořila nepříliš známý irský
basketbalový tým, kterému však nebyla věnovaná téměř žádná pozornost ze strany
velkých médií.192 O rok později se rozhodla značka sponzorovat anglický fotbalový tým
v rámci univerzity v Kentu. Tento krok si sice vysloužit větší mediální odezvu, tým byl
však pod pohrůžkou vyloučení z ligy nucen se svého sponzora vzdát. Zároveň však v tu
dobu, podle tvrzení jednoho ze studentů, působily na zmíněné univerzitě jiné týmy,
které byly sponzorovány například značkou zaměřenou na alkoholické nápoje.193 Tato
informace jen dokazuje silné společenské stigma ohledně pornografie v porovnáním
s ostatními společensky negativně vnímanými produkty. Nakonec v roce 2015 Pornhub
oficiálně projevil zájem sponzorovat italský fotbalový tým.194 Tato spolupráce se však
zřejmě zatím neuskutečnila.195
Vyvstává tedy otázka, proč nebyla značka přijata jako seriózní sportovní
sponzor. Jedním z možných vysvětlení je její explicitní název. Dalším by mohly být
nevhodně zvolené týmy, které se rozhodla značka podpořit. Pro srovnání, v roce 2017
přistoupil RedTube na sponzorství nadějného amerického amatérského fotbalového
týmu, což mu nejenže vyneslo mediální ohlasy, ale zároveň i hrající tým v amatérské
lize, prezentující se na sociálních sítích hashtagem #RedTubeARMY.196
Mimo sportovní aktivity Pornhub v roce 2015 sponzoroval 3denní pornografický
filmový festival v New Yorku.197 Dále o rok později také událost nezávislého
hudebního vydavatelství Crass Lips Records198 a ten samý rok ještě satirickou výstavu
umění The Fuchur v Los Angeles.199 Žádné z těchto sponzorství však nemělo
mezinárodní přesah.
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3.2.4

Zážitky

Zážitkový marketing značky Pornhub probíhá převážně v online prostředí
na samotné stránce a doprovodných komunikačních kanálech. Jeho záměrem je nejen
přinést zážitek uživatelům, ale zároveň s ním spojit nabízenou službu.200
Pornhub pro své uživatele pravidelně připravuje aprílové vtipy na své stránce.
Ty účelně nenesou erotický obsah, aby se znásobil jejich dosah v mainstreamových
médiích. První vydal již v roce 2015, kdy na svém blogu insights zveřejnil statistiky
týkající se Severní Koreji, kdy se mezi nejvyhledávanějšími porno hesly v této zemi
objevil například Kim Jong-Un nebo „pokročilé zbrojení“201.202 V roce 2016 pak
překvapil Pornhub uživatele Cornhubem, tedy přeměnou své identity záměnou slova
„Porn“ v názvu za „Corn“ (kukuřici). Zároveň se kukuřice staly hlavními porno
hvězdami nabízených videí na stránce (viz obrázek 15).203 Tato kampaň byla velmi
úspěšná a vyvolala velký mediální ohlas. V roce 2017 se poté značka rozhodla spojit
vtip s nabízenou službou a doslova vyděsila své uživatele poděkováním za sdílení porno
videa na sociálních sítích (viz obrázek 16). Po kliknutí na poděkování se však uživateli
zobrazila zpráva, že jde pouze o aprílový žert a zároveň je proti zásahu do svého
soukromí chráněný pomocí https.204
Pornhub se však nedrží jen aprílových žertů. V roce 2016 se Pornhub spojil
s módní značkou Hood by Air. Ta ve své kolekci pro módní akci New York Fashion
Week využila na svých modelech logo porno zmíněné stránky.205
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Obr. 15: Změna stránky na „Cornhub“ – přehrávač videa, stránka
(Zdroj: April Fools: CORN HUB.Tonystake.com. 2016)

Obr. 16: Pornhub děkuje svým uživatelům za sdílení porno videa na sociálních sítích
(Zdroj: PornHub Scares the World. In: Highsnobiety.com. 2016)
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3.2.5

Public Relations

Podle De Pelsmackera a kol. představuje public relations (tedy vztahy
s veřejností) komunikační nástroj užívaný pro podporu dobrého jména firmy jako celku.
Jde tedy o jakousi řízenou reputaci.206 Tento nástroj je určený pro komunikaci s členy
zainteresované veřejnosti, kteří mají skutečný nebo potenciální zájem o společnost a
také mají vliv na její schopnost plnit své cíle.207 PR je zároveň úzce propojeno s dalšími
aktivitami v komunikačním mixu. PR se snaží trvale udržovat dobré jméno společnosti
a představuje základ pro dobře fungující marketingovou komunikaci.208
Pro Pornhub jakožto pornografickou stránku hraje právě PR velmi důležitou roli.
Díky němu značka získává ohlasy v mainstreamových médiích a spolu s tím se
pokoušet měnit svou pozici v očích veřejnosti. Navíc se v online prostředí může značka
umístit výše ve vyhledávačích, pokud informace o ní budou sdílet stránky s dobrou
pozicí. Musí však také pamatovat na to, že jsou uživatelé internetu propojeni mezi
sebou a informace se mohou nekontrolovatelně šířit.209
Hlavním spojením s médii je od roku 2014 blog nazvaný Pornhub Insights210 se
striktně nepornografickým obsahem. Na něm značka pravidelně sdílí nejen tiskové a
výroční zprávy, ale také statistiky. Ty odrážejí výkyvy návštěvnosti kvůli různorodým
událostem (jako například americké prezidentské volby211), trendy v jednotlivých
zemích (jako Česká republika212) nebo trendy ve vyhledávání (například nejčastější
hledané kombinace slova pizza ve spojení s pornem213). Většina PR aktivit značky se
přitom odehrává online a ty nejvýznamnější, tedy aktivity na sociálních sítích nebo
lobbing, budou popsány v následující části práce.
3.2.5.1

Internet a sociální sítě

Sociální síť Twitter se stal jednou z hlavních komunikačních platforem
Pornhubu. Jeho prostřednictvím se značka vyjadřuje k aktuálním tématům a přispívá tím
do veřejné debaty. Několikrát ve svých tweetech mimo jiné využil jména slavných
osobností jako Ariana Grande nebo Justin Bieber. Poslední jmenovaný se stává terčem
206
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komunikační strategie pravidelně, možná i proto, že je jeho učet druhý nejsledovanější
na Twitteru.214 Už na konci roku 2012 reagoval Pornhub na rozchod slavného zpěváka
příspěvkem, ve kterém mu navrhoval zahnat žal širokým výběrem porno videí s ženami
latinskoamerického původu (obrázek 17).215 Příspěvek získal 31 181 sdílení jen na
platformě Twitter a dále se virálně šířil. Podobnou tematiku použila značka i v roce
2014 (viz obrázek 18) a 2016, kdy opět zmínila jeho preferenci dívek
latinskoamerického původu a popřála mu k narozeninám prodloužením jeho
prémiového účtu.216
Cílem PR aktivit Pornhubu je získávat ohlasy v mainstreamových médiích.
Kromě sociálních sítí podniklo několik dalších drobných akcí. Například v roce 2013
Pornhub zaslal oficiální nabídku na pomoc administrativě Bílého domu se správou
stránky pro zdravotnický systém známý jako Obamacare. Na tutp stránku se tehdy
nemohly dostat tisíce lidí.217 Nabídka však nebyla přijata.218 Dále se v roce 2017 dostala
zmínka o značce do pořadu Setha Mayerse. Pornhub tehdy nabízel bezplatnou pomoc
v oblastech USA zasažených sněhovou bouří. Toto video zhlédlo zhruba 950 tisíc
lidí.219

Obr. 17: Tweet pro Justina Biebra po rozchodu se Selenou Gomez
(Zdroj: Pornhub Aria: Don't worry @justinbieber. In: Twitter.com. 2012)
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Obr. 18: „Protože nemůžeš strávit své narozeniny se Selenou Gomez, doufám, že si na
Pornhubu užiješ nová „latino“ videa.“
(Zdroj: Pornhub Aria: JustinBieber since you can't spend your birthday.
In: Twitter.com. 2014)

3.2.5.2

Lobbing

Lobbing můžeme definovat jako jednání se zákonodárci a představiteli vlády ve
snaze podpořit zákony a regulaci nebo jim zabránit.220
Porno stránky se často potýkají s legislativními problémy v jednotlivých státech
a Pornhub není výjimkou. V roce 2015 a 2016 došlo k zákazu stránek Pornhub a
YouPorn na území Ruska.221 Důvody však nebyly zcela zřejmé, a proto se na toto
rozhodnutí snesla vlna kritiky na sociálních sítích. Pornografická společnosti přitom na
tuto událost reagovala velmi mírně. Obě stránky byly později odblokovány. V roce 2017
došlo na stránce Pornhub ke zveřejnění dokumentárního videa v ruštině jednoho z
kritiků stávající ruské vlády. Pornhub toto video, i přes nařízení ruské vlády, odmítl
stáhnout, protože podle něj neporušuje žádná pravidla komunity. Zároveň se však proti
stávající vládní garnituře otevřeně nepostavil.222
V roce 2017 se Pornhub zařadil mezi velké mainstreamové značky jako Google,
Facebook nebo Netflix v boji za síťovou neutralitu (Net Neutrality).223 Značky
uspořádaly protest, při kterém se pokoušely získat uživatele na svou stranu a postavit se
tak proti možnosti regulovat internetový provoz (viz obrázek 19). K takovému spojení
mainstreamových značek s pornografickými došlo v takovém měřítku vůbec poprvé.
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Obr. 19: „Pomalé porno za nic nestojí. Připojte se k boji za zachování síťové neutrality.“
(Zdroj: From PornHub to the ACLU: Net Neutrality is Bringing Together Unlikely Friends.
In: AdvertisingAge. 2017)

3.2.6

Corporate Social Responsibility

Korporátní společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility, zkráceně
CSR)224 představuje pro značku Pornhub nástroj, který funguje jako nejúčinnější
protiargument proti anti-pornografickým společenským názorům.225 Její účinky se
přitom projevují jak na úrovni širší veřejnosti, tak i u zaměstnanců firmy a zákazníků.226
Význam CSR se opírá o myšlenku, že hlavním cílem firmy není jen maximalizovat zisk
svých vlastníků, ale také přispívat k blahobytu celé společnosti.227 Firma tedy musí dbát
na to, aby se nikdo ze zaměstnanců nedopouštěl nezákonného chování, a musí se snažit
dodržovat společensky uznávaní etické principy. Pornhub, stejně jako jiné
mainstreamové firmy, zároveň propojuje své iniciativy společenské odpovědnosti
s marketingovými aktivitami.228 Jako pornografická stránka však čelí problémům,
protože některé nadace s ní nechtějí být mediálně spojovány.229
Značka Pornhub je známá svým promyšleným kauzálním marketingem,
ve kterém spojuje příspěvky firmy na předem určenou kauzu s přímým i nepřímým
zapojením zákazníků do transakcí.230 Její CSR kampaně se převážně specializují
na 2 oblasti: životní prostředí a zdraví. Všechny tyto aktivity se zároveň snaží získat
sympatie uživatelů a podporovat jejich dobrý pocit ze sledování pornografie. Pornhub je
zaštiťuje samostatnou značkou Pornhub Cares.231 CSR kampaně byly také prvním
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nástrojem, pomocí kterého začala značka komunikovat s širší veřejností mimo svou
komunitu uživatelů.
Zdravím se zabývala vůbec první kampaň společnosti z roku 2012, která se
soustředila na boj proti rakovině prsu.232 Tehdy značka vytvořila pro své uživatele první
interaktivní aktivitu a zavázala se darovat v rámci měsíce boje proti rakovině 1 cent za
každých 30 zhlédnutých videí v kategoriích velká prsa nebo malá prsa. Kampaň tehdy
vydělala 75 tisíc dolarů.233 Organizace, pro kterou byly peníze původně určeny, je ale
od pornografické stránky odmítla přijmout s tím, že s ní nechce být nijak spojována.234
Místo toho byly peníze přerozděleny mezi menší neziskové organizace.235
V roce 2015 značka vydala instruktážní video o samovyšetření v rámci kampaně
proti rakovině varlat.236 V tom samém roce také zopakovala svou kampaň o boji proti
rakovině prsu. Dohromady uživatelé v době kampaně zhlédli přes 104 milionů videí,
což by mělo odpovídat částce 34 tisíc dolarů darovaných na výzkum rakoviny prsu.237
O rok později se společnost zapojila do kampaně proti domácímu násilí páchaného na
ženách spolu s porno herečkou Christy Mack, která se sama stala obětí domácího násilí.
Při této příležitosti vydala značka limitovanou edici triček.238 Dále se Pornhub inicioval
ve zdraví zvířat, když se zapojil do informační kampaně organizace Peta o důležitosti
kastrace domácích mazlíčků.239 Tato kampaň byla vůbec první, kdy Pornhub
spolupracoval na kampani s mainstreamovou značkou.
V roce 2016 se značka spojila s nadací Movember, která již několik let šíří
osvětu o rakovině varlat, a vytvořila vlastní fundraisingový tým.240 Můžeme tedy
pozorovat nový trend spolupráce Pornhubu a běžných značek.
Nejnovější CSR kampaň ohledně zdraví se zajímá o bezpečný sex v pokročilém
věku, kdy Pornhub vytvořil obsáhlého průvodce všestranně bezpečným sexem pro lidi
starší 65 let.241 Pomyslným vrcholem snah Pornhubu ve spojení se zdravím bylo v roce
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2017 zřízení Sexuálního Wellness Centra, které se zaměřuje na otázky týkající se
sexuality a sexuálního života a poskytuje poradenství svým uživatelům.242
V oblasti životního prostředí se značka angažovala poprvé v roce 2014, kdy
představila svou kampaň na podporu vysazování stromů. V rámci této kampaně se
Pornhub zavázal vysadit strom za každých 100 zhlédnutých videí v kategorii
„big dick“243. Nakonec bylo vysazeno celkem 15 473 stromů.244 O rok později se firma
zapojila do kampaně na záchranu velryb, kdy tentokrát přislíbila 1 cent za každých 2000
zhlédnutých videí na stránce Pornhub.245 Ten samý rok představil Pornhub své první
zařízení nazvané Wankband, které má tvar náramku a generuje a uchovává elektřinu při
mužské masturbaci.246 Poslední kampaň se zaměřením na životní prostředí proběhla
v roce 2017 a byla orientovaná na záchranu Pand. V rámci tohoto programu Pornhub
nabádal své uživatele, aby natočili video v převlečení za pandy a poté ho umístili
na web. Za každé video přitom šlo 100 dolarů na podporu pand.247
Mimo tyto dvě oblasti Pornhub také již dvakrát poskytl stipendium 25 tisíc
dolarů dvěma vysokoškolským studentkám248, představil erotickou sportovní hru
BangFit na platformu Wii249 a zavedla speciální kategorii komentovaných videí pro lidi
se zrakovým postižením.250

3.2.7

Interaktivní marketing

Interaktivní marketing představuje nejnovější a zároveň nejrychleji rostoucí
komunikační kanál, neboť internet umožňuje marketérům vyšší interakci a
individualizaci. Jeho výhodou je možnost vytvářet online komunity a personalizovanou
komunikaci, naopak nevýhodou může být fakt, že společnosti částečně ztrácejí kontrolu
nad obsahem, který na web umisťují.251
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Značka Pornhub využívá placené spolupráce na dalších pornografických
stránkách, dále vlastní webovou stránku (která byla detailně popsána v předešlé
kapitole), blog, sociální sítě a udržují vlastní komunitu uživatelů. Důležitost
interaktivního marketingu pro komunikaci značky s širší veřejností se přitom ve
sledovaném období zvyšuje.
3.2.7.1

Sociální sítě

Značka Pornhub jako jedna z mála pornografických stránek užívá ke své
komunikaci sociální sítě. V jejím portfoliu můžeme nalézt Twitter, Instagram, Youtube
a okrajově také Facebook, Google+, Tumblr a Snapchat.252 Nezanedbatelný vliv má
také na komunitách Reddit a Imgur.
Za značku Pornhub vystupuje na oficiálním Twitteru, Instagramu, Youtube
a Snapchatu Pornhub Aria, která se stala tváří značky v roce 2014. Twitter přitom
představuje jeden z nejdůležitějších komunikačních kanálů a sleduje ho 690 tisíc lidí.
Obsah na něm je výhradně nepornografický a neerotický.253 Instagram značky sleduje
2,5 milionů lidí a komunikace na něm se soustředí především na propagaci porno
hereček a okrajově dalších aktivit. Obsah je přitom spíše erotický a vše doprovází
(často jen jediný) vlastní hashtag společnosti #phworthy.254 Obsah na Tumblru je
z většiny pornografický, značka na něm však už není aktivní a nepřidává nový obsah. 255
Další klíčovou sociální síť představuje Youtube, kde má značka přes
131 tisíc sledujících a sdílí zde svůj nepornografický video obsah. Ten se týká převážně
samotného porno byznysu a probíhajících CSR kampaní. Pornhub zde také sdílel
několik svých cenzurovaných reklam na Pornhub Premium. Společným znakem těchto
reklam je, že se snaží zasadit Pornhub Premium do kontextu běžného života a představit
ho jako mainstreamový produkt.256 Značka svá videa podobně komunikuje také přes
platformu Vimeo.257
Za zmínku v tomto ohledu stojí nejúspěšnější video kampaň Pornhubu, která
oznamovala spuštění služby Pornhub Premium. Je jím vánoční kampaň z roku 2015,
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kterou vidělo jen na oficiálním Youtube kanálu bezmála 7 milionů lidí. Zobrazuje
rodinou idylu u vánočního stromku, při rozdávání dárků. Celá rodina vypadá šťastně, až
na skleslého dědu sedícího vedle stromku. Vnuk si toho všimne, přistoupí k němu
a podá mu jakousi obálku. Děda jí otevře, následně svého vnuka obejme, zatímco mu po
tváři stéká slza štěstí, a kamera odhalí v dědově ruce dárkovou kartu na Pornhub
Premium. Celá reklama je doprovázena vánoční hudbou.258 Kampaň se krátce po svém
vydání stala virální. Přitom významně pomohla značce Pornhub ke stanovení tónu její
komunikace a upoutání pozornosti k jejímu nepornografickému obsahu. Značka se poté
snažila na tento úspěch navázat, dosud žádné její video však nedosáhlo srovnatelné
popularity.

Obr. 20: Záběry z vánoční reklamy na Pornhub Premium 2015
(Zdroj: Pornhub Premium Gifting Service TV Ad (SFW): Pornhub. Youtube.com. 2015)
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Značka má také nezanedbatelný vliv na fóru Reddit. V roce 2014 dovolila jeho
uživatelům pokládat jakékoli otázky týmu Pornhub, který je odpovědný za fungování
stránky.259 Na tomto internetovém fóru se také často sdílí kampaně značky. Značka dále
také dominuje platformě Imgur, kde pod heslem Pornhub najdeme 1 777 příspěvků
(pro srovnání Xvideos – 27; Redtube – 58).260
Facebook svůj postoj k pornografii změnil v průběhu let a již dnes zřejmě
neumožňuje Pornhubu komunikovat. Ten sice odkazuje na facebookový profil na blogu
Insights, odkaz ale není funkční. I přesto se na Facebooku nachází množství stránek
vytvořeným fanoušky, žádná z nich však není pod oficiální záštitou Pornhubu.
Pornhub umožňuje svým uživatelům také sdílet porno videa na sociální sítě, a to
přesněji na Twitter, Reddit, Tumblr, Google+, Blogger a StumbleUpon. V minulosti
však bylo možné, jak ukazuje diskuse na stránce Reddit.com, sdílet videa také
na Facebooku, a dokonce profesní sociální síti LinkedIn.261 Tyto možnosti sdílení
nebyly v komunitě příliš vítané, neboť se komunitou šířil strach z nechtěného kliknutí
na tlačítko pro sdílení.
Značka v souvislosti se sociálními sítěmi také představila v roce 2017 aplikaci
TrickPics, která svým uživatelům umožňuje zakrývat choulostivá místa na fotografiích,
a ty je tak možné sdílet na sociálních sítích bez rizika smazání příspěvku.262
3.2.7.2

Blog

Společnost Pornhub vede dva blogy. Jeden je určený pro konzumenty
pornografie a značka zde sdílí informace ohledně fungování stránky nebo doprovodných
akcí.263 Tento obsah je často erotický až pornografický. Značka v rámci blogu pořádá
různé soutěže, do kterých se může zapojovat komunita uživatelů.264 Druhý blog
s názvem Insights naopak cílí na širokou veřejnost. Značka na něm sdílí své tiskové
zprávy, zajímavosti, statistiky a informace o návštěvnosti jako například propady
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přístupů při vydání velkých herních titulů či nových dílů seriálu Hry o trůny.265 Tento
blog je SFW.266
3.2.7.3

Komunita

Pornhub dle informací na svém blogu Insights disponuje největší online
komunitou konzumentů pornografie. Komunita pravidelných uživatelů je pro značku
klíčová, protože právě ta dává nové podněty ke zlepšení a představuje tak hlavní motor
pokroku.

3.2.8

Další komunikační aktivity

Pornhub mimo výše zmíněné aktivity také vydává vlastní řadu produktů, ve
které můžeme najít oblečení, lubrikační gely nebo omalovánky pro dospělé. Dále má
vlastní hudební label a hymnu.267
Značka disponuje mimo jiné také vlastním vyhledávačem pornografie v rámci
Pornhub Network nazvaný Porn MD. Tento vyhledávač patří mezi nejznámější
vyhledávače pornografie vůbec.268
V roce 2015 vyhlásila značka první fundraisingovou kampaň nazvanou
Sexploration.269 Cílem projektu je natočit vůbec první porno ve vesmíru a Pornhub
žádal své podporovatele o finanční pomoc. V kampani pro realizaci se vybralo přes
100 tisíc dolarů. Dle posledních informací se natáčení opravdu uskuteční.270

265

Game of Thrones Season 7 Premiere Traffic. In: Pornhub: Insights Press. 2017
Insights: Press. Pornhub.com. 2017
267
Insights: Press. Pornhub.com. 2017
268
My Porn Bible, 2017; Top Pornsites, 2017
269
VP Corey Price Thanks Supporters. In: Pornhub: Insights Press. 2015
270
Sexploration Milestone 100k. In: Vimeo.com: video. 2015
266

47

4. Zhodnocení komunikace značky
Značka Pornhub využívá výše popsaných komunikačních nástrojů k plnění
svých marketingových a komunikačních cílů. Hlavním cílem značky, jak bylo nastíněno
výše, je získat a udržet loajalitu svých uživatelů a zákazníků, čehož se snaží docílit
hlavně komunikací s nimi skrz blogy a komunitní fóra. Dalším úkolem je překonat
negativní pocity, které pornografie vyvolává ve svých konzumentech. Toho se značka
snaží dosáhnout prostřednictvím CSR kampaní, přítomností na sociálních sítích a
neotřelou SFW komunikací. V neposlední řadě se značka také snaží pronikat
do prostoru mainstreamových médií, pravděpodobně hlavně proto, aby rozšířila své
možnosti v rámci cílového trhu. To se jí v mnoha ohledech daří, především skrz sociální
sítě a internet. Hůře je na tom v oblasti tradičních médií, venkovní reklamy
a sponzoringu, kde neustále naráží na silné společenské normy, které jí brání se tam i
přes nepornografickou a neerotickou komunikaci udržet. V rámci zkoumaného období
však značka zjevně rozšiřuje škálu komunikačních nástrojů a také je využívá s větší
intenzitou.
Značka má sice postavení jedné z nejznámějších a nejnavštěvovanějších porno
stránek světa, není však bezkonkurenční jedničkou, přestože jako jediná v porovnání
s konkurencí investuje do komunikačních aktivit zaměřených na širokou veřejnost. Je
pro pornografickou značku tedy výhodné komunikovat? Komunikace značky Pornhub jí
sice neudržuje na nejvyšší příčce návštěvnosti, do určité míry však zamezuje kolísání
počtu návštěv, jak jsme mohli pozorovat již v kapitole 2 na obrázku 6, při porovnání
výkyvů návštěvnosti v rámci uplynulého roku s největším konkurentem Xvideos.com.
Z dlouhodobého hlediska se značka zároveň postupně posouvá výše na žebříčcích
návštěvnosti. To vše jí pomáhá k budování silné značky, a navíc představuje
konkurenční výhodu při prodeji reklamního prostoru nebo nabízení spolupráce.
Pornhubu si tak začínají všímat i velké značky. Jako první mainstreamový brand
můžeme uvést módní značku Diesel, která v roce 2016 využila reklamního prostoru na
stránce Pornhub k představení nové kolekce. Dalším příkladem může být nedávná CSR
kampaň spojená s organizací Movember. Přeci jen, nejsledovanější videa na stránce
dosahují desítek milionů zhlédnutí a značkám má tedy i v rámci sledovanosti co
nabídnout.
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Výše popsané komunikační nástroje a jejich vývoj nám však ukazují,
že komunikace není vždy synergická. Značka se stále potýká s problémy ohledně tónu
své komunikace a jednotné strategie, kdy ne všechny komunikační aktivity zapadají
do jednotného komunikačního rámce. Důkazem jsou sociální sítě, kde značka
na různých kanálech často mísí neerotický obsah s erotickým až pornografickým.
Uživatel si tedy nemůže být zcela jistý, co od značky očekávat. Na druhou stranu,
různorodost komunikace značky Pornhub může být způsobena tím, že jako vlajková loď
Pornhub Network zkouší nové marketingové postupy. Zároveň tak útočí na hranice
stanovené společenskými konvencemi a zkouší, kam až může zajít. Tím se staví do role
průkopníka v oblasti pornografie a marketingu. Tyto postupy poté využívají i další
stránky jako Redtube nebo Youporn. Je tedy otázkou, jestli bude právě Pornhub
i v dalších letech v pozici tahouna, nebo ho nahradí jiná značka z širokého
portfolia Pornhub Network.
Může se tedy distributor pornografie stát běžnou značkou? V tomto směru je
nutné si uvědomit, že primárním cílem není jen „měnit společnost“, ale především
získávat nové zákazníky. Komunikace navenek představuje možnost, jak může značka
rozšířit své pole působnosti za hranice odděleného světa internetové pornografie a
dostat se k novým spotřebitelům. Značka Pornhub v posledních několika letech
rozehrála marketingovou hru, ve které jsou jejími jedinými soupeři společenské normy.
Žádná další porno stránka totiž zatím nejeví zájem o zařazení mezi mainstreamové
značky. S využíváním vše popsaných marketingových komunikačních nástrojů můžeme
pozorovat posilování značky a její pronikání do mainstreamové kultury, jen čas však
ukáže, zda se může skutečně dostat ze škatulky společensky nepřijímaných značek.
Zároveň je nutné podotknout, že spolu se snahou dostat se mezi běžné značky je také
možné, že se internetová pornografie nevyhne rozsáhlejším regulacím jak v oblasti
distribuce, tak i její výroby.
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Závěr
Tato práce si kladla za cíl popsat vývoj komunikační strategie značky Pornhub
a spolu s tím zodpovědět otázku, zdali se může distributor pornografie stát běžnou
značkou. K této problematice je přistupováno z pohledu uživatele a značka i její
komunikační aktivity jsou analyzovány pomocí akademické literatury zaměřené
na pornografii a marketing běžných značek. Nejprve byl nastíněn širší kontext vztahu
pornografie a internetu, spolu s legislativními normami, které se vážou k tomuto tématu.
Dále byla popsána samotná značka Pornhub z hlediska marketingové teorie. Poté se
práce zaměřila na marketingový a komunikační mix značky.
Analýzou komunikačních aktivit v období 2013–2017 práce poukázala
na postupné rozšiřování portfolia nástrojů, které značka využívá k plnění svých
marketingových a komunikačních cílů. Cíle přitom představují získání a udržení
loajality uživatelů, odstranění negativních pocitů při a po sledování pornografie a také
pronikání do mainstreamových médií. Práce dokazuje, že komunikační mix není zcela
synergický. Spíše odráží snahy značky experimentovat s různými nástroji a objevovat
tak co možná neúčinnější způsoby, jak komunikovat s uživateli a pronikat
do mainstreamových médií. Aktivní komunikace vede z dlouhodobého hlediska
k nižším výkyvům návštěvnosti a také ke zvýšení její popularity. To vede ke zvyšování
hodnoty značky a představuje konkurenční výhodu.
Značka skrze různorodé nástroje získává pozornost mainstreamových médií,
což naznačuje, že se jí do určité míry daří měnit společenské konvence. Nicméně, stále
se ve své komunikaci potýká s mnoha překážkami, kdy je například odmítána
v tradičních médiích i přes nepornografický a neerotický obsah reklam, nebo je
odmítána jako sponzor pro sportovní aktivity.
Tato práce mimo jiné přispívá k širšímu spektru akademické literatury zaměřené
na pornografii a snaží se osvětlit její komerční a marketingové aspekty v návaznosti na
společenskou přijatelnost pornografické značky. Otvírá tak prostor dalšímu výzkumu
v této oblasti, který by se mohl týkat jak detailnější analýzy jednotlivých
komunikačních nástrojů, které některé pornografické značky využívají, tak i hlubšímu
výzkumu v rámci celého trhu s pornografií.
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Summary
The aim of this thesis is to describe the evolution of the communication strategy
for the Pornhub brand and, furthermore, to answer the question of whether it is possible
for a distributor of pornography to become a mainstream brand. This problem was
analysed from the user’s perspective using the academic literature concerning the
marketing of common brands. The paper thus presents the context of the relationship
between pornography and internet together with the legislative framework related to the
topic. It then turns to the description of the marketing mix and later the communication
mix of the brand.
The analysis of communication activities during 2013–2017 shows the gradual
expansion of the portfolio of tools used by the brand to achieve its marketing and
communication objectives. These objectives refer to the gaining and maintaining of
users’ loyalty, the elimination of negative feelings related to the consumption of
pornography and to the penetration of the brand into mainstream media. This paper
demonstrates that the brand’s communication mix is not entirely synergic and it rather
reflects its efforts to experiment with diverse types of tools; it seeks to find the most
efficient method to communicate with its users and to enter the mainstream media. In
the long-run, active communication leads to lower fluctuation in the page traffic and
subsequently to the boosting of brand popularity, which can contribute to an increase in
brand value. It may also bring a competitive advantage.
The brand is successful at attracting the attention of mainstream media by using
various tools. Indeed, this fact signifies that the brand has the ability to change social
conventions to a certain extent. Nevertheless, the brand still faces several barriers
related to communication. For example, it is still rejected by the traditional media
although it produces strictly non-pornographic and non-erotic advertisements.
Finally, this paper contributes to the broader body of academic literature related
to pornography, and it aims to shed light on its commercial and marketing aspects
concerning the social acceptance of the pornographic brand. It also opens new
opportunities for more detailed research in the field of pornography related to business.
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