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REKLaMa01 REKLaMa → INFORMUJE / pŘEsvĚDČUJE / OvLIvŇUJE / pRODává

⿎⿎ reklama nás obklopuje na každém kroku

⿎⿎ je součástí propagace zboží, služeb i firem 

⿎⿎ reklama je placená komunikace mezi: 
zadavatelem / výrobcem / poskytovatelem služby → spotřebitelem 
prostřednictvím různých médií 
→ má za cíl spotřebitele informovat 
→ ovlivňovat jeho chování

⿎⿎ CÍLE REKLAMY 
→ informovat  
→ zvýšit poptávku  
→ vytvořit silnou značku  
→ posílit pozici společnosti či produktu na trhu   
→ nastavit a udržet výstižnou image firmy 
→ rozšířit distribuční síť  
→ motivovat zaměstnance společnosti

REKLaMa → FORMa MasOvÉ KOMUNIKaCE
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REKLaMa01 REKLaMa → INFORMUJE / pŘEsvĚDČUJE / OvLIvŇUJE / pRODává

Jak prezentovat firmu? Jaké zvolit médium? 
Jaké reklamní předměty vybrat pro prezentaci 
firmy? Jak nepodcenit jednotný vizuální styl?  
Kvalitní prezentace firmy musí znát odpověď na 
mnoho otázek.

⿎⿎ na spotřebitele → má za úkol získat nové zákazníky  
a posílit věrnost stávajících uživatelů

⿎⿎ na produkt → posilování a budování značky / Branding

⿎⿎ na trh → snaží se oslovit určitou cílovou skupinu uživatelů

⿎⿎ na prezentaci firmy → pokouší se ovlivnit vnímání firmy v očích 
veřejnosti / Corporativní reklama

REKLaMa sE ORIENTUJE
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01 REKLaMa → INFORMUJE / pŘEsvĚDČUJE / OvLIvŇUJE / pRODává REKLaMa

⿎⿎ informuje → o aktualitách ve firmě, nových produktech, plánech, 
termínech akcí apod.

⿎⿎ přesvědčuje → podněcuje zákazníky k rychlé koupi, klade důraz  
na značku 

⿎⿎ prodává → určuje způsob a místo nákupu 

⿎⿎ již na plakátu z počátku 20. století je ukázka podbízivé reklamy

REKLaMa pODLE ÚČELU 
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Z hIsTORIE REKLaMy REKLaMa

Zelené trhy 

O Zelených trzích 
Hezké, čerstvé, bio a české. Zelené trhy. 
Co bychom si přáli? Přáli bychom si krásné 
trhy v každém městě. Přáli bychom si pomoci 
farmářům prodávat to nejlepší, co mají, a vám 
pomoci to rozpoznat, ochutnat, nakoupit. Přáli 
bychom si, abyste jedli lokálně, čerstvě a dobře. 
Dále bychom si přáli vrátit život na česká náměstí 
a udělat z nich místo, kde se setkávají lidé, 
nakupující, prodávající, povídající.

⿎⿎ pochází z latinského re-clamare, tj. znovu volat, křičet. 
Různé způsoby nabídky zboží známe již ze starověku a středověku. 
Prodejci přímo na trhu nebo před dílnami poutali pozornost 
kupujících vystaveným zbožím či vývěsními štíty, na kterých  
byly znázorněny symboly řemesel nebo obchodu

⿎⿎ vykopávky z Herkulanea či Pompejí, zničených výbuchem  
Vesuvu v r. 71 n. l.,  podávají svědectví o nápisech podél obchodních 
cest nebo na stěnách domů, oznamujících, kde se prodává chléb, 
maso, sůl či ryby. Kromě nabídky pro oči se v plné míře využívaly 
zvukové prostředky reklamy, např. vyvolávání, údery na hrnec, 
bubnování, zvonění aj. Prodej na trzích byl třeba v Čechách 
oznamován hlasitým zvoněním na začátku i na konci trhu  
či jarmarku. Dodnes proto hovoříme o křiklavé, dryáčnické reklamě 
jako o reklamě jarmareční

⿎⿎ inspirace: designportal.cz/knihy-casopisy/kniha-dejiny-reklamy

pŮvOD sLOva REKLaMa 

http://www.zelenetrhy.cz/
http://www.designportal.cz/knihy-casopisy/kniha-dejiny-reklamy.html
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Z hIsTORIE REKLaMy REKLaMa

⿎⿎ výjimečný rozmach zažila reklama s nástupem 
obrazových plakátů

⿎⿎ účelem plakátu je upoutat na sebe pozornost, 
vzrušit, překvapit, vnutit se do přízně chodce jakožto 
potenciálního zákazníka 

⿎⿎ již ve 30. letech 19. století existovalo v Londýně 
plakátování jako nejrychlejší způsob veřejného  
oznámení. V roce 1824 byl v Londýně patentován 
plakátovací sloup, který se původně vozil na káře 
jako pohyblivá reklama. První plakátovací společnost  
pro inzerci a reklamu byla v Londýně založena  
v roce 1839

⿎⿎ v Paříži se z plakátu zrodil plnohodnotný pomocník 
marketingu. První barevné obrazové plakáty se zde 
objevily ve 40. a 50. letech 19. století a propagovaly 
hračky, šitou konfekci, zvaly do divadel či na cirkusová 
představení a lákaly k návštěvě obchodních domů

Plakát z roku 1895 upozorňuje na výrobky vídeňské firmy Fischl
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Z hIsTORIE REKLaMy REKLaMa

⿎⿎ v 19. století nastal velký rozvoj  
→ průmyslu / turistiky / zábavy / nových sportů / 
rozkvět společenského života 

⿎⿎ vznikla potřeba tyto novinky propagovat  
→ nabízet 
→ prodávat 

⿎⿎ vylepený plakát se stal na nárožích ulic měst jednou 
z prvních možností reklamy 

⿎⿎ továrny předváděly své výrobky / potraviny / 
oblečení / módu / alkohol / zboží / vznikalo  
mnoho nových obchodů 

⿎⿎ na prvních plakátech se objevovala různorodá směs 
propagovaných věcí, plakát plnil funkci  
→ reklamní / propagační / informativní /  
společenskou / výlep vyhlášek / směrnic atd.
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Z hIsTORIE REKLaMy REKLaMa

⿎⿎ v Československu byl přirozený vývoj reklamy přetržen 
po nástupu komunistů do čela státu v roce 1948

⿎⿎ v centrálně řízené ekonomice ztratila reklama svůj 
bývalý význam, ale ani v období budovatelského 
socialismu nepřestala existovat úplně. V oblasti reklamy 
působily agentury Rapid, reklamní podnik Merkur aj.

⿎⿎ prudký rozvoj reklamy nastal po roce 1989,  
kdy se objevily stovky reklamních agentur 
a marketingové komunikace
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REKLaMaTRh s REKLaMOU → ZáKLaDNÍ ČLENĚNÍ

⿎⿎ spotřebitelská reklama je zaměřená  
na spotřebitele / je primárním komunikačním 
nástrojem, k propagaci používá soutěže, dárky 
a mnoho dalšího pro podporu reklamní kampaně

⿎⿎ používá peníze vlastní

⿎⿎ představuje velký počet kupujících

⿎⿎ o koupi rozhoduje jednotlivec

⿎⿎ často kratší čas na nákup

⿎⿎ nejúčinnější je televizní reklama

⿎⿎ průmyslová reklama → B2B  
business to business je zaměřená na firmy,  
kterým nabízí zboží či služby pro jednotlivé 
druhy podnikání

⿎⿎ používá peníze firem

⿎⿎ představuje malý počet kupujících

⿎⿎ o koupi rozhoduje skupina

⿎⿎ delší čas na nákup

⿎⿎ převládá reklama v odborných časopisech 
a publikacích

pRŮMysLOvá REKLaMa                     spOTŘEbITELsKá REKLaMa
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REKLaMapŘEhLED → MOžNOsTI REKLaMy

MASOVÁ MÉDIA

⿎⿎ výhody rozhlasové inzerce 
 → cenová dostupnost  
 → rychlost  
 → osobní forma oslovení  
 → vysoká poslechovost

⿎⿎nevýhody rozhlasové 
inzerce 
→ „médium v pozadí", vnímáno 
pouze jako kulisa  
→ přeplněnost 
→ pomíjivost sdělení

⿎⿎ info 
radia-online.eu 
radio1.cz/reklama

MASOVÁ MÉDIA

⿎⿎ výhody televizní reklamy 
→ masový dosah / celoplošné 
pokrytí  
→ vysoká prestiž 
→ působení na více smyslů

⿎⿎nevýhody televizní reklamy 
→ vysoké finanční náklady  
→ přesycenost reklamou  
ve stejném duchu a pro stejné 
produkty aj. 
→ nechuť diváka zabývat se 
v daném okamžiku informacemi 
či nákupy může vést k odmítnutí 
reklamy a přepnutí na jiný kanál 
→ pomíjivost sdělení

⿎⿎ inspirace  
tvspoty.cz/ 
euronics.cz/ 
ceskatelevize.cz/archiv-kampani/ 
is.muni.cz 
ceskatelevize.cz/ivysilani/fokus24

TISKOVÁ MÉDIA 

⿎⿎ výhody inzerce 
→ vysoká účinnost 
→ pravidelnost  
→ ucelenost nabídky / akce  
→ nízké náklady  
→ regionální zacílení 

⿎⿎nevýhody inzerce  
→ kvalita doručovací služby 
→ možná apatie příjemců reklamy 
z důvodu velkého množství 
reklamy ve stejném grafickém 
zpracování

TISKOVÁ MÉDIA

⿎⿎ výhody inzerce
 → zaměření na specifické 
 cílové skupiny  
 → delší životnost a pravidelnost  
 → vyšší kvalita reprodukce  
 → uchovatelnost  
 → informace 

⿎⿎nevýhody inzerce
 → delší doba realizace,  
     čtrnáctideníky, měsíčníky aj. 
 → přeplněnost inzercí a tím  
 i snížení dopadu inzerce

⿎⿎ info 
mfcr.cz/casopisy 
ezb.nkp.cz 

TISKOVÁ MÉDIA

⿎⿎ výhody inzerce  
→ masové publikum  
→ důvěryhodnost média  
→ rychlost a flexibilita inzerce  
→ uchovatelnost informace

⿎⿎nevýhody inzerce 
→ přeplněnost inzercí 
→ velká konkurence  
→ nízká adresnost  
→ rychlé stárnutí výtisků novin  
→ nekvalitní reprodukce

⿎⿎ info 
reklamavnovinach.cz 
unievydavatelů.cz

ROZHLASTELEVIZE LETÁKY ČASOPISY NOVINY 

www.youtube.comwww.typo.cz

http://www.radia-online.eu/?strana=3
http://www.radio1.cz/reklama/
http://www.tvspoty.cz/kontakt/
http://www.euronics.cz/archiv-spotu/t-106/
http://is.muni.cz/th/79124/fss_b_a2/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10119615714-fokus-ct24/209411058110006/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_casopisy_30351.html
http://ezb.nkp.cz/
http://www.unievydavatelu.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=4OPGzmwDlbw
http://www.youtube.com/user/fordmagazin
http://www.typo.cz/archiv/casopis/?rocnik=2012
http://www.typo.cz/
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REKLaMapŘEhLED → MOžNOsTI REKLaMy

JAKO FIREMNÍ DÁRKY 

⿎⿎ reklamním předmětem může být 
téměř cokoliv

⿎⿎ 3D reklama poskytuje velkou 
šíři možností 
→ psací potřeby 
→ potřeby pro kuřáky  
→ sportovní potřeby  
→ reklamní textil  
→ potřeby pro kutily 
→ aromatické visačky 
→ diáře 
→ hrnky 
→ hračky 
→ přívěsky / klíčenky / peněženky 
a mnoho dalšího

⿎⿎další info 
bohemiapromo.com 
thedigitalcatalogue.com 

MASOVÁ REKLAMA

⿎⿎ billboardy, bigboardy, citylight 
vitríny, plakáty, reklama ve 
výlohách obchodů, v MHD, 
mobilní reklama na dopravních 
prostředcích, lavičky, ploty, zdi, 
plakátovací plochy, speciální 
poutače jako např. létající balony 
a mnoho dalšího

⿎⿎ výhody venkovní reklamy 
→ pestrost  
→ tvůrčí příležitosti s možným 
využitím, že reklama neobtěžuje 
a není vnucována, stačí 
nasměrovat pohled jinam 
→ efektivita  
→ regionální zacílenost 

⿎⿎nevýhody inzerce
 → omezené množství informací  
 → doba realizace není okamžitá 
 → závislost na umístění  
 a časové omezení   
 → často vysoká cena či náročnost 
  na údržbu

MASOVÉ MÉDIUM

⿎⿎ reklamní médium  
se širokou nabídkou  
využití reklamy

⿎⿎ webové stránky jsou dnes 
již samozřejmá součást firemní 
prezentace 

⿎⿎ bannerové reklamy 

⿎⿎ tzv. display reklamy, které oslovují 
uživatele grafikou a animací

⿎⿎ výhody inzerce  
→ rychlost / nové příležitosti 
→ neomezená kapacita sítě  
→ rychlost a flexibilita inzerce  
→ stále vyšší počet uživatelů 
→ velká výhoda optimalizace 
webových stránek / SEO / 
možnost dané webové stránky 
nastavit na co nejlepších pozicích 
ve výsledcích vyhledávání  
na klíčové slovo

⿎⿎nevýhody inzerce 
→ velké množství informací   
→ pro určité skupiny lidí může  
být problém umět se zorientovat 
a vědět, kde hledat potřebné 
informace 
→ anonymita na internetu  
→ nedůvěra v pravost informace 
o produktu apod. 

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY REKLAMNÍ PŘEDMĚTY REKLAMNÍ PŘEDMĚTY VENKOVNÍ REKLAMA INTERNET 

http://www.mediaguru.cz/sloupek/nove-prilezitosti-pro-vydavatele-premioveho-obsahu/
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REKLaMNÍ aGENTURa → bOhEMIa pROMO → MaJITELKa FIRMy pavLÍNa bERNáThOvá REKLaMa
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REKLaMNÍ aGENTURa → bOhEMIa pROMO → MaJITELKa FIRMy pavLÍNa bERNáThOvá // REKLaMNÍ ZbOžÍ REKLaMa
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REKLaMNÍ aGENTURa → bOhEMIa pROMO → GRaFIČKa REKLaMa
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REKLaMa a spOLEČNOsT REKLaMa

REKLaMa a spOLEČNOsT

⿎⿎ reklama musí být společensky zodpovědná

⿎⿎ přibývá spotřebitelů, kteří se při nákupu řídí vztahem výrobce  
či obchodníka k potřebám společnosti, charitě či udržitelnému rozvoji. 
Mezinárodní obchodní společnost se sídlem v Paříži vydává instrukce 
o regulacích reklamy, které se později stávají etickými normami 
v jednotlivých státech. Ve všech zemích EU podléhá reklama mnoha 
zákonům, nařízením a vyhláškám, jejichž cílem je zajistit ochranu 
spotřebitele, např. direktiva o klamavé reklamě

⿎⿎ v ČR je důležitá činnost arbitrážní komise Rady pro reklamu / RPR,  
která od r. 1994 v souladu s evropskými normami a zajišťuje 
samoregulaci reklamy www.rpr.cz

http://www.rpr.cz/cz/index.php
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