Modul Screen media

Projekt: Tvorba komplexního vzdělávacího programu v oblasti moderních
trendů v marketingových dovednostech
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0072

Specifikace: Přehled možných komunikačních mediálních kanálů, způsobů jejich
využití i plánovaní pro účely komunikačních kampaní klientů, včetně ukázek
konkrétních mediaplánů kampaně, jejich přípravy a tvorby.
Rozvoj k lepšímu pochopení rolí různých mediálních kanálů, jejich klady a zápory,
relativní náklady a načasování.
Důležitost získávání dat o spotřebiteli a online nástroje pro sběr dat.
Hlavní silné a slabé stránky digitálních technologií a jejich využití v moderním
reklamním průmyslu.
Analýza mediálních kampaní založených na analýze spotřebitele, regionální kampaně,
marketingové varianty.
Digitální mediální kampaň a analýza dat a efektu kampaně.
Brainstorming a diskuze na téma kreativního využití jednotlivých mediálních kanálů.

2

Obsah
1

ÚVOD A CÍL MODULU ......................................................................................... 4

2

ÚVODNÍ ANALÝZA – online nástroje pro sběr dat, data o spotřebiteli ................ 5

3

2.1

Úroveň komunikace ........................................................................................... 5

2.2

Optimální komunikační mix .............................................................................. 6

ANALÝZA

CÍLOVÝCH

SKUPIN

–

demografické

seskupení

cílových

spotřebitelů, role různých mediálních kanálů ................................................................... 8

4

3.1

Troufalý ........................................................................................................... 10

3.2

Sebevědomý ..................................................................................................... 13

3.3

Zodpovědný ..................................................................................................... 15

3.4

Starostlivý ........................................................................................................ 17

3.5

Družný ............................................................................................................. 19

3.6

Bezstarostný ..................................................................................................... 21

PŘEHLED POUŽITELNÝCH MÉDIÍ – klady a zápory, silné a slabé stránky,

relativní náklady ............................................................................................................. 23
4.1

Televize ............................................................................................................ 24

4.2

Tisk .................................................................................................................. 27

4.3

Outdoor ............................................................................................................ 30

4.4

Rozhlas............................................................................................................. 33

4.5

Internet ............................................................................................................. 35

5

KONKRÉTNÍ UKÁZKA MEDIAPLÁNU – analýza mediální kampaně, dat a

efektu .............................................................................................................................. 37
5.1

Televize ............................................................................................................ 37

5.2

Online kampaň ................................................................................................. 40

6

SHRNUTÍ A ZÁVĚR............................................................................................. 43

7

LITERATURA ....................................................................................................... 44

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................... 45
SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 47
SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 48

1 ÚVOD A CÍL MODULU
„Koho chci oslovit?“
„Kde umístit reklamu?“
„Jak připravit mediaplán kampaně, aby byl co nejefektivnější?“
Tyto otázky a řadu jim podobných si klade každý, kdo chce zviditelnit svůj produkt
nebo službu. „Sedím u televize, popíjím kávu a čekám, kdy konečně uvidím ten „můj
produkt“, jehož propagace už není snem, ale realitou“. Než ale nastane tento okamžik,
uplyne hodně času, hodně lidí bude plně zaměstnáno a bude potřeba vynaložit hodně
peněz a úsilí.
Cílem tohoto projektu je poskytnout čtenáři základní informace a ukázat mu, že cesta od
myšlenky „chci propagovat“ po její samotnou realizaci je dlouhá. Během ní je zapotřebí
vykonat velkou řadu výzkumů, analýz a rozhodnutí, bez kterých by celý projekt neměl
smysl.
Skripta by měla poskytnout čtenáři přehled o všech úkonech, které je nutné vykonat,
aby byl realizovaný projekt úspěšný. Dále také přehled o všech cílových skupinách, od
jejichž „správného“ výběru se odvíjí všechny následující procesy. Následně je zde
uveden popis pěti nejpoužívanějších médií – televize, tisk, outdoor, rozhlas a internet –
jejich výhody/nevýhody a aktuální informace o jedničkách na trhu.
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2 ÚVODN
Ú
NÍ ANA
ALÝZA
A
Prvnním krokem pro vytvořření optimáálního komu
unikačního konceptu jee definován
ní cíle
a cessty, která vede
v
k jeho dosažení. Aby daný cíl byl tím
m správným
m cílem, měl
m by
splňoovat alespoňň základní metodiku „SMART“.
„
Tato obecnně platná m
metodika řík
ká, že
cíl by měl být specifický
s
(
(Specific),
m
měřitelný
(Measurable
(
e), dosažitellný (Attainaable),
mínovaný (Timed)
(
(M
Maylor, 20033, str. 251). Je důležitéé, aby
realisstický (Reaalistic) a term
se staanovený cíll vztahoval k danému projektu
p
a neebyl obecnýý.
Pro dosažení
d
jeddnotlivých cílů
c je zapottřebí stanov
vit si cesty, např.:
n
•

intenzivnní, masová, správně naačasovaná a rozfázovanná komunikaace,

•

media a formáty, ktteré zvládnoou informov
vat a vysvětllovat,

•

odpovídaající kanályy, které sdělíí komunikaační konceptt,

•

cílené osslovení jednnotlivých seegmentů.

2.1 Úroveň
ň komun
nikace
Na základě
z
vzttahu cílovéé skupiny k určitému produktu, službě či značce mů
ůžeme
rozděělit úroveň komunikace
k
e do sedmi stádií podlee našeho strrategického přístupu.
Obráázek 1: Sedm fází strategicckého přístup
pu

Zdrooj: Group M
Pro co
c nejefektiivnější kom
munikační kooncept je dů
ůležité stanoovit, které z uvedených
h fází
jsou nejdůležitěj
ější a jaké komunikačn
k
ní cíle mají plnit.
p
Pro každou
k
fázi přístupu see hodí
ůležité tuto fázi dobře rrozmyslet. Právě
P
jiný typ media a úroveň koomunikace, proto je dů
na záákladě tohooto rozhodnnutí bude staanoven dalšší vývoj koomunikačníhho konceptu
u a je
jen na
n nás, zda půjde
p
správnným směrem
m.
5

Na obrázku 2 je možnéé vidět, roozdílné vyu
užití komuunikačních kanálů jak
k pro
podliinkovou, takk i pro nadllinkovou koomunikaci.

Obráázek 2: Příklaad využití kom
munikačních kanálů

Zdrooj: Group M

2.2 Optimáální kom
munikačn
ní mix
Nejpprve musím
me analyzovvat a specifi
fikovat jedn
notlivá meddia. Na základě realizo
ované
kamppaně následdně zvolímee ta média, která
k
se bud
dou nejlépe hodit k našemu projek
ktu. Je
však zapotřebí brát
b v úvahuu také schoopnost daného media dodržet
d
stannovené cíle nejen
hlavnní, ale takéé jednotlivéé cíle vytyččené v dané fázi kom
munikace. Z
Zvážit, zda bude
oslovvena opravddu cílová skkupina. Zanaalyzovat po
ozitiva a neggativa jednootlivých méd
dií.
Na základě předdchozí analýýzy je v tétoo fázi možnéé zvolit konnkrétní kom
munikační mix.
m
udovat u ni
n povědom
mí, zpravid
dla se
Chceeme-li zasááhnout cíloovou skupinnu a vybu
využžívají masm
media (televize, rozhlas,, online, ven
nkovní a tiskková reklam
ma).
Pro druhou
d
fázii – fázi zvaažovaní – je
j vhodné použít
p
edukkační pořaddy a adverto
orialů
a proo televizi, roozhlas či proo venkovní a tiskovou reklamu.
r
Třetíí fáze by měla
m
pracoovat přímo s cílovým segmentem
m, proto jee vhodné využít
v
sociáální sítě (intternet) či tiskovou rekklamu, kteráá umožňuje informovatt o akcích přímo
p
v mísstě bydliště této cílové skupiny.
6

Obráázek 3: Příklaad komunikaččního mixu pro
p první tři fáze

Zdrooj: Group M
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3 ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN
V následující části se zaměříme na analýzu cílových skupin, kterou můžeme definovat
jako „širokou veřejnost“.
Pro efektivní komunikační koncept je zapotřebí tuto skupinu, která pod sebou zahrnuje
velké množství odlišně smýšlejících lidí, segmentovat. Významný rozdíl je možné vidět
v odlišném životním stylu „široké veřejnosti“. Proto se jako příhodné jeví vytvořit šest
skupin lidí podle segmentační studie české společnosti LifeStyle 2010.
Obrázek 4: Segmentace široké veřejnosti podle společnosti LifeStyle

Pro segmentaci byly využity nejaktuálnější informace z výzkumu MML, což nám
umožní provést podrobnou analýzu cílových skupin a díky tomu nadefinovat potřebné
komunikační nástroje.
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Obráázek 5: Rozděělení české poopulace v %

Zdrooj: Group M
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3.1 Troufalý
Následující text se bude věnovat prvnímu segmentu. Tabulka 1 definuje základní
segmentační kritéria, které jsou následně stanoveny pro všechny segmenty.
Tabulka 1: Segmentační kritéria „Troufalého“

Segmentační kritéria
Pohlaví

60 % mužů

Věk

20 – 49

Vzdělání

minimálně středoškolské

Rodina

60 % v manželství nebo společné domácnosti

Velikost obce

45 % v městech nad 20tis obyvatel,
25 % v městech od 1 do 5tis obyvatel

Povolání

Převaha zaměstnaných – velké procento vedoucích pracovníků
a soukromých podnikatelů

Regiony

Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
Ve skupině lidí, je to právě „Troufalý“, který má aktuální
přehled o okolním světě. Je spokojený s vývojem našeho státu
od roku 1989. Ekonomickou reformu hodnotí pozitivně a stejně
tak vidí nové příležitosti ve členství EU.
„Troufalý“ nad svou prací hodně přemýšlí a má ji jako smysl
svého života. Pracuje rád na vedoucích pozicích, kde má
kontrolu nad svými zaměstnanci a zdroji. Důležitá je pro něj
rozmanitá duševní činnost a příležitost kariérního postupu.
Svůj volný čas se snaží využít aktivně, rád cestuje a pravidelně cvičí. Je to dobrý
společník. Vyhledává dobrodružství a nebrání se ani fyzické námaze.

10

„Troufalý“ nem
má rád tichoo, proto si cestu v auttě zpříjemňňuje rádiem
m. Pravideln
ně čte
novinny a častoo si také nakupuje
n
č
časopisy.
Nové
N
inform
mace hledáá přednostn
ně na
internnetu. Navšttěvuje také často
č
kino.
Na teento segmennt silně půssobí reklama. Sleduje venkovní
v
reeklamu, vším
má si billbo
oardů,
což vede
v
k uložžení značky do paměti.. Nakupuje výrobky odd výrobců, kteří jsou hodně
h
vidětt. Naopak ho
h neoslovuj
uje poštovníí inzerce. Mezi
M jeho hlavní zdrojee informací patří:
internnet, noviny, rádio, televize.
Důleežitá je také analýza psyychologickéého profilu daného seggmentu.

Med
diální anaalýza
Jak je
j možné vidět na grafu,
g
nejvíce na daný
ý segment působí tellevize, venk
kovní
reklaama, tiskováá reklama a rádio. Nem
malý význam
m má i internnet.
Graf 1: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
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Obrázek 6: Intenzita používání médií

Nejintenzivněji používána média jsou:
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-

Internet

-

Noviny

-

Venkovní reklama

-

Rádio

-

Časopisy

3.2 Sebevědomý
Tabulka 2: Segmentační kritéria „Sebevědomého“

Segmentační kritéria
Pohlaví

51% mužů, 49% žen

Věk

20 – 39

Vzdělání

minimálně středoškolské

Rodina

44 % v manželství nebo společné domácnosti,
31% svobodných

Velikost obce

44 % v městech nad 20tis obyvatel,
23 % v městech od 1 do 5tis obyvatel

Povolání

Převaha zaměstnaných – velké procento vedoucích pracovníků
a soukromých podnikatelů

Regiony

Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
Podobně jako „Troufalý“ má tento segment přehled o tom, co
se děje. Rád žije současností a nezajímá se o budoucnost. Žije
prací. Výsledků člověk může dosáhnout jen poctivou prací.
Nemá rád, když je někdo lepší než on. Vyžaduje kariérní
postup a rád kontroluje lidi i zdroje.
Tento segment využívá svůj volný čas aktivně. Rád cestuje,
touží po dobrodružství a rád poznává nová místa a nové lidi.
Pravidelně nakupuje časopisy, ve kterých se aktivně zapojuje do soutěží. Právě časopisy
mu slouží jako hlavní zdroj informací. Na nové filmy chodí pravidelně do kina. Zprávy
získává z rádia a dává přednost regionálnímu tisku.
Stejně jako „Troufalého“ je i „Sebevědomého“ velice ovlivňuje reklama. Jedná se
především o reklamu venkovní (billboardy). Nakupuje výrobky od výrobců, kteří jsou
hodně vidět a často sponzorují – hlavně v televizi. Působí na něj také reklamy z rádií,
13

kterýým důvěřuje. Mezi jeeho hlavní zdroje info
ormací patřří: časopisyy, rádio, intternet
a novviny.

Med
diální anaalýza
Graff 2 ukazuje, že nejvícee na cílovoou skupinu působí teleevize, outddoorová rek
klama,
rádioo a časopisyy.
Graf 2: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
Obráázek 7: Intenzzita používán
ní medií

Nejintenzivněji pooužívána m
média jsou:
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-

Kino

-

Internet

-

Tisk

-

Venkovní reklama

3.3 Zodpovědný
Tabulka 3: Segmentační kritéria „Zodpovědného“

Segmentační kritéria
Pohlaví

65% ženy

Věk

30 – 69

Vzdělání

minimálně středoškolské

Rodina

65 % v manželství nebo společné domácnosti,

Velikost obce

45 % v městech nad 20tis obyvatel,
24 % v městech od 1 do 5tis obyvatel

Povolání

Převaha zaměstnaných,
29 % obyvatel v důchodu,
7% žen na mateřské dovolené

Regiony

Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj,

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
„Zodpovědný“ vychází z hesla: „ Každý je sám svého štěstí
strůjce“. Zajímá se o politické dění a je s ním velice
nespokojen. Volby považuje za klíčové poslání. Věří, že díky
nim může ovlivnit situaci v naší zemi.
Tento typ má rád svoji práci a je pro něj podstatné, aby uplatnil
své dosažené vzdělání. Práce ho baví, často nad ní přemýšlí ve
svém volném čase a je spokojen se svým platem. Peníze nejsou
jeho hnacím motorem, raději dělá rozmanitou duševní činnost.
Ve volném čase je „zodpovědný“ aktivní, rád dělá něco pro své zdraví. Tento čas
využívá pro to, aby mohl s rodinou a něco zajímavého společně podnikali.
Tento segment si každý den kupuje noviny – především regionální. Usedá k televizi
především kvůli zprávám. Zajímají ho i přílohy k novinám a noviny, které dostává
zdarma.
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Oprooti předešlým
m typům ho zpravidlaa nezajímá, jaký výrobce výrobekk sponzorujee. Má
rád letáky
l
a povvažuje je zaa efektivní.. Odmítá reeklamu na alkohol
a
a odsuzuje rek
klamu
zaměěřenou na děti. „Zodpoovědný“ preferuje intern
net a televizzi.

Med
diální anaalýza
Na následujícím
n
m grafu je možné vidět, že cílov
vý segmentt nevíce ovvlivňuje teleevize,
venkkovní reklam
ma, rádio a časopisy.
č
Graf 3: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
Obráázek 8: Intenzzita používán
ní medií

Nejinttenzivněji používaná m
média jsou:
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-

Rádio,

-

Časopisy,

-

Noviny,

-

Internet.

3.4 Starostlivý
Tabulka 4: Segmentační kritéria „Starostlivého“

Segmentační kritéria
Pohlaví

55% mužů

Věk

více než 20 let

Vzdělání

Převaha vyučených a SŠ bez maturity

Rodina

44 % v manželství nebo společné domácnosti,

Velikost obce

44 % v městech nad 20tis obyvatel,
19 % v městech pod 1tis obyvatel

Povolání

převaha zaměstnaných,
27% obyvatel v důchodu

Regiony

Středočeský a Moravskoslezský kraj,
Významný podíl – Jihočeský, Plzeňský a Ústecký.

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
Oproti předchozím typům není „Starostlivý“ rád za něco
zodpovědný. Preferuje plnění úkolů, které mu někdo zadá.
Tento segment se až tak nezajímá o politiku, ví, že je země
v krizi. V politické oblasti nikomu nedůvěřuje, myslí si, že jsou
všichni podvodníci a úplatkáři. Upřednostňuje zásah státu na
našem trhu.
„Starostlivý“ často vykonává rutinní stereotypní práci, kterou
mu někdo přidělí. Preferuje práci, kde se toho po něm moc
nechce. Strach z neúspěchu mu nedovoluje založit vlastní podnikatelskou činnost.
Tento segment je spíš samotářský typ. Svůj volný čas tráví nejraději doma, kde sleduje
televizi a poslouchá rádio. „Starostlivý“ není příliš aktivní. Procházka je pro něj
maximální pohyb.
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Rádio poslouchhá každý den kvůlii zprávám.. „Starostliivý“ je akktivní seriálový
„sleddovač“. Kouuká rád na různé
r
seriályy a zprávy, aby vyplnill svůj volnýý čas, kteréh
ho má
hodnně. Bez televvize ale dokkáže žít, máá ji spíše pro
o zábavu.
Neosslovuje ho televizní anni letákováá reklama. „Product placement“ jje pro tento typ
zbyteečný, protoože si ho většinou nevvšimne. Řík
ká, že televvize je rekllamou přeh
hlcená
a povvažuje ji za ztrátu času.
Inforrmace nejraaději získáváá z rádia a novin.
n

Med
diální anaalýza
Na teento typ nejvíc působí televize,
t
veenkovní rekllama, rádio a časopisy.
Graf 4: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
Obráázek 9: Intenzzita používán
ní medií

Nejinteenzivněji pooužívaná m
média jsou:
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-

Televize,

-

Rádio.

3.5 Družný
Tabulka 5: Segmentační kritéria „Družného“

Segmentační kritéria
Pohlaví

50 % mužů i žen

Věk

40 a více

Vzdělání

Vyučeni a SŠ bez maturity

Rodina

63 % v manželství nebo společné domácnosti,

Velikost obce

44 % v městech od 5 do 20tis obyvatel

Povolání

Převaha zaměstnaných,
37 % obyvatel v důchodu

Regiony

Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, Praha a Ústecký kraj

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
Vychází z myšlenky, že stát by měl zajistit odpovídající životní
úroveň pro každého a trh měl by regulovat trh. Podle tohoto
segmentu společnost málo myslí na postižené a staré lidi.
Uznává tradiční zvyky a hodnoty. Kritizuje společnost pro její
uvolněnost.
„Družný“ chodí do práce, aby vydělal peníze. Každý člověk by
měl mít pouze jedno zaměstnání po celý život. Bere práci jako
rutinu. Nechápe spolupracovníky, kteří chtějí kariérně růst,
kouká na ně skrz prsty.
Stejně jako „Starostlivý“ tráví svůj volný čas nejraději doma, kdy se věnuje své rodině.
Chodí denně na procházky, poslouchá rádio a rád sleduje televizi. Pravidelně čte noviny
i ty, které přichází zdarma domů. Televizi pouští pro zábavu a kvůli televizním
novinám. Masmédia podle tohoto segmentu poskytují informace, které jsou zkreslené.
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Nevššímá si rekllamy v tiskuu. Celkově reklamu od
dsuzuje, prootože působíí na lidi tolik, že
kupuují věci, kteeré by jinaak nekoupili. Rád by zakázal reeklamu zam
měřenou naa děti
a alkkoholické náápoje.
Inforrmace získáává z televizze.

Med
diální anaalýza
Graff 5 ukazuje, že segm
ment „Družžný“ je neejvíce ovlivvňován tellevizí, venk
kovní
reklaamou, méněě už rádiem a časopisy.
Graf 5: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
Obráázek 10: Inten
nzita používání medií

Nejinteenzivněji pooužívaná méédia jsou:
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-

Televize,

-

Noviny,

-

Rádo.

3.6 Bezstarostný
Tabulka 6: Segmentační kritéria „Bezstarostného“

Segmentační kritéria
Pohlaví

50 % mužů i žen

Věk

20 – 49

Vzdělání

minimálně středoškolské

Rodina

53 % v manželství nebo společné domácnosti,
30% svobodných

Velikost obce

27 % v městech nad 100tis obyvatel

Povolání

Převaha zaměstnaných – velké procento vedoucích pracovníků
a soukromých podnikatelů

Regiony

Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj

Zdroj: vlastní zpracování na základě výzkumu

Podrobná analýza
Žije přítomností, budoucnost ho nezajímá. Důvěřuje současné
vládě a je spokojen s vývojem republiky. Podobně jako první
popsané typy má přehled o tom, co se děje. Souhlasí
s ekonomickou reformou.
Vyhledává práci, kde není moc práce. Nerad dělá něco
zbytečného navíc. Má dostatek peněz, ale bojí se sám
podnikat. Rád dostává přidělené úkoly.
„Bezstarostný“ chodí rád ve své volném čase do hospody, rád
zažívá dobrodružství. Mimo to často navštěvuje kulturní akce a provozuje vedlejší
výdělečnou činnost.
Chodí často do kina a je soutěživý, posílá hlavně soutěže z časopisu a novin. Pravidelně
nakupuje časopisy, kde má nejraději recepty.
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Tento segment je ideální příjemce
p
reeklamy. Půssobí na něj reklama v metru či vlaku,
v
v teleevizi a v noovinách, čaasto na záklladě této in
nzerce objeddnává. Velkký vliv na tento
segm
ment má i veenkovní rekklama a sponnzorování jeednotlivýchh akcí.
Hlavvní zdroj innformací získává
z
tentto segmentt v časopisee, na interrnetu, v rád
diu či
novinnách.

Med
diální anaalýza
Na „Bezstarostnného“ nejvícce působí teelevize, venk
kovní reklaama, rádio a časopisy.
Graf 6: Analýza mediálního
m
prrofilu

Zdrooj: Group M
Obráázek 11: Inten
nzita používání medií

Nejintenzivněji pooužívaná m
média jsou:
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-

Kino,

-

Venkovní reklama,

-

Časopisy,

-

Rádio.

4 PŘEHL
P
LED PO
OUŽITE
ELNÝC
CH MÉ
ÉDIÍ
V přeedchozí čássti byla proovedena poodrobná anaalýza jednotlivých cíloových segm
mentů.
Z texxtu je patrnné, že kažždá cílová skupina má
m specifickký způsob uvažováníí, své
komuunikační pootřeby a oddlišný pohleed na médiia. Obecně se dá ale říci, že teleevize,
venkkovní reklam
ma, internett, tisk a ráddio všechny
y tyto cílovvé skupiny spojuje a jejich
j

využžitím dosáhnneme efektivního zásahhu.

Podrrobná analýzza jednotlivvých médií je
j velice dů
ůležitá pro naše
n
další roozhodování. Není
pro nás důležiitý jen vývvoj jednotllivých med
dií v čase, ale také určení rozp
počtu
a stannovení určittých stanic,, serverů, kaanálů či titu
ulů.
Následující obráázek přehleedně ukazuje, jaký vztaah mají jeddnotlivé seggmenty k méédiím
z hleediska masoového zásahuu, vhodnostti použití a intenzity
i
pooužívání.
Obráázek 12: Zásah, vhodnost a intenzita užžívání zvolený
ých médií

Zdrooj: Group M
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4.1 Televizze
Výh
hody
-

rychlý masový
m
zásaah,

-

vysoká frekvence
f
záásahu,

-

médium,, které půsoobí přesvědččivě (obraz, zvuk, pohyyb, emoce),

-

umožnujje budovat image
i
a znaalost značky
y,

-

možnostt cílení a vyttváření asocciací volbou
u programů,,

-

cenově výhodný
v
zássah,

-

vysoká důvěra
d
ve znnačku či proodukt.

Nevvýhody
-

vysoké náklady
n
na produkci
p
i mediální
m
nák
klady,

-

špatné přřizpůsobeníí se aktuálníím změnám
m (flexibilitaa),

-

pasivní médium
m
– chybí přímý kontakt s divákem,
d

-

přesycenní,

-

málo reggionálních stanic a jejjich slabý význam
v
– malá
m
možnnost regionáálního
zacílení.

Procces plánoování
Následující obráázek ukazuje postup, ktterý je nutn
né dodržet přři plánovánní
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Obráázek 13: Procees plánování

Zdrooj: Group M

Shrn
nutí
Nejvvyšší zásah u všech uvvedených seegmentů naabízí televizze Nova, Č
ČT1 a Prim
ma. Po
těchtto třech nejvvýznamnějšších následuuje ČT2, ČT
T 24, Prima Cool a TV Barrandov..
Budeeme-li sledoovat afinituu1, není možžné přesně stanovit koonkrétní nossič, protožee jsou
pro jednotlivé segmenty růůzné. Z obeccného hlediiska je ale možné
m
stanoovit stanici ČT1,
ČT2,, ČT24 a ČT4
Č Sport. Dále pak můžeme
m
zm
mínit Nova Sport
S
– spíšše pro odbo
ornou
veřejjnost a příjeemce.
Na základě
z
této analýzy je možné stannovit komu
unikační kannály, které sse nejlépe budou
b
hoditt pro daný zvolený
z
segment.

1

„Afi
finita je index,, který popisuuje vhodnost konkrétního
k
reklamního
r
noosiče (magazínnu, TV pořad
du) pro

cílovoou skupinu, pro
p kampaň. Charakterizujje, jak konkrrétní cílová skkupina sledujje dané médiium ve
srovnání s obecnouu populací (obbvykle dospělíí 15+ nebo dospělí 12+). Poočítá se jako ssledovanost média
m
v
GRPs v daném
m médiu. Čím
m vyšší
konkrrétní cílové skkupině dělenoo sledovanosttí v populaci. Tedy TRPs/G
afinitaa, tím je médiuum vhodnější pro oslovení konkrétní
k
cílo
ové skupiny.“ (Mediaguru.ccz)
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Graafické zob
brazení an
nalýz
Graf 7: Analýza TV
T stanic - prrůběh denní sledovanosti
s

Zdrooj: ATO, Meediaresearchh
Graf 8: Share TV stanice pro 15+
1

Zdrooj: ATO, Meediaresearchh
Graf 9: Analýza TV
T stanic - záásah

Zdrooj: MML 20012

26

Graf 10: Analýza TV stanic - afinita
a

Zdrooj: MML 20012

4.2 Tisk
Výh
hody
-

rychlý a široký zásaah,

-

f
záásahu,
vysoká frekvence

-

deníky – regionální cílení,

-

poskytovvání většíhoo množství informací,
i

-

věrohodnnost,

-

flexibilitta (objednávvka, podklady),

-

delší půssobení.

Nevvýhody
-

pasivní vnímání
v
inzzerce,

-

nízká tecchnická kvaalita a krátkáá životnost deníků,

-

časopisyy – pomalé budování
b
záásahu,

-

široký trrh časopisů, nízká peneetrace jednottlivých titullů,

-

zpravidlaa celostátní pokrytí,

27

Procces plánoování
Obráázek 14: Procees plánování

Zdrooj: Group M

Shrn
nutí deník
ků
Na základě
z
analýz v přílozze je možnéé říct, že neejvyšší vyroovnaný zásaah poskytujjí MF
Dness a Blesk u všech
v
segm
mentů. Dále mezi
m význaamný tisk paatří také Deník ČR a Metro.
M
Stejnně jako u teelevize je afinita
a
u jeddnotlivých cílových skkupin rozdíílná. Daly by
b se
vyzddvihnout Hoospodářské noviny,
n
kterré ale ovšem
m mají nízkký zásah.

Shrn
nutí časop
pisů
Rozssáhlá analýzza byla proovedena i pro
p časopissy. Nejvyššší zásah pooskytují u všech
v
segm
mentů prograamové titulyy, tituly proo ženy a spo
olečenské tittuly.
Afiniita opět vykazuje různnorodost. Obecně
O
lze říci, že se jedná
j
o tituuly zaměřen
né na
ekonnomiku a obbchod, spoleečenské tituly a tituly o cestování a zájmové.
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Graafické zob
brazení an
nalýz
Graf 11: Analýza deníků - zásaah

Zdrooj: MML 20012
Graf 12: Analýza deníků - afin
nita

Zdrooj: MML 20012
Graf 13: Zásah a afinita
a
časopiisů pro segmeent „Troufalý
ý“ a „Sebevědomý“

Zdrooj: Group M
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Graf 14: Zásah a afinita
a
časopiisů pro segmeent „Zodpověědný“ a „Starostlivý“

Zdrooj: Group M
Graf 15: Zásah a afinita
a
časopiisů pro segmeent „Družný“
“ a „Bezstaroostný“

Zdrooj: Group M

4.3 Outdooor
Výh
hody
-

rychlý a masový zássah,

-

regionálnní cílení,

-

umístěníí na strategických místeech,

-

obklopujje člověka – těžké si neevšimnout,

-

možnostt opakovanéého a dlouhéého působen
ní,

Nevvýhody
-

malá moožnost segm
mentace dle demografick
d
kých kritériií

-

krátká dooba působenní u specificckých form
mátů,
30

-

zima – omezení
o
půssobnosti proo neosvětlen
né plochy,

-

možnostt sdělit jen pár
p informaccí,

-

nedokonnalý způsob měření.

Procces plánoování
Obráázek 15: Procees plánování

Zdrooj: Group M

Shrn
nutí
Nejvvyšší zásah vykazují billboardy,, bigboardy
y a další formáty, reeklamní pllakáty
v obcchodních ceentrech a suupermarketeech a malé plakáty
p
na ulicích.
u
Pro jednotlivé tyypy je afinitta odlišná.
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Graafické zob
brazení an
nalýz
Graf 16: Zásah a afinita
a
outdooru pro segm
ment „Troufallý“ a „Sebevěědomý“

Zdrooj: Group M
Graf 17: Zásah a afinita
a
outdooru pro segm
ment „Zodpov
vědný“ a „Staarostlivý“

Zdrooj: Group M
Graf 18: Zásah a afinita
a
outdooru pro segm
ment „Družný
ý“ a „Bezstarrostný“

Zdrooj: Group M
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4.4 Rozhlaas
Výh
hody
-

možnostt regionálníhho působeníí,

-

flexibilitta,

-

vhodné pro
p stimulačční kampanně (prodejní akce, podnnícení k aktivvitě),

-

vysoká frekvence
f
naasazení a záásahu,

-

malé nákklady na proodukci,

-

možnostt interakce (speciální
(
foormáty – sou
utěže, anketty, aj.).

Nevvýhody
-

chybí vizzualizace, pouze
p
zvuk,

-

pasivní vnímání
v
– často jako kuulisa,

-

v porovnnání s TV niižší zapamaatovatelnostt,

-

vyžadujee vysokou frekvenci.
f
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Procces plánoování
Obráázek 16: Procees plánování

Zdrooj: Group M

Shrn
nutí
Za kanál
k
s nejvvyšším zásaahem považžujeme ČRo
o 1 – Radioožurnál, dáále pak ČRo
o 5 –
regioonální vysíláání.
Opětt nelze z hleediska afiniity určit konnkrétní kan
nál. Pro segm
ment bezstaarostný, odb
borná
veřejjnost a příjeemce můžem
me stanovit ČRo 3 – Vlltava.

Graafické zob
brazení an
nalýz
Graf 19: Zásah a afinita
a
rozhlaasu

Zdrooj: MML 20012
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4.5 Interneet
Výh
hody
-

flexibilitta,

-

masový zásah,

-

popularitta sociálnícch sítí, diskuusních fór, blogů,
b
videoo portálů appod.,

-

podrobnýý monitorinng efektivityy kampaní.

Nevvýhody
-

omezenáá možnost reegionálníhoo zacílení,

-

přesycennost,

-

malá pennetrace u něěkterých seggmentů,

-

omezenáá možnost analýzy
a
zásaahu zvolenéé cílové skuppiny.

Procces plánoování
Obráázek 17: Plánoovací proces

Zdrooj: Group M
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Shrn
nutí
Nejvvětší podíl tvvoří cílové segmenty, kteří využív
vají hlavně internet dooma. Velký podíl
vykaazují ale takké lidé, kteříí se připojujjí z domovaa, ale také v zaměstnánní. V dnešní době
internnet využívaají všechny cílové skuupiny převáážně každý den. Krom
mě zodpověd
dných
a druužných našee cílové segm
menty tráví čas na interrnetu i více než 20 hoddin týdně.

Graafické zob
brazení an
nalýz
Graf 20: Zásah a afinita
a
intern
netu

Zdrooj: MML 20012
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5 KONK
K KRÉTNÍÍ UKÁZ
ZKA MEDIAP
PLÁNU
V tétto kapitole bude
b
uvedeen příklad optimálního
o
mediaplánuu navrženéhho pro konk
krétní
projeekt firmou Group
G
M.

5.1 Televizze
Televvizní kampaaň bude rozzdělena do 4 fází:
1 Fáze: břeezen – květen 2014
1.
2 Fáze: srppen – září 2014
2.
3 Fáze: říjen – prosineec 2014
3.
4 Fáze: ledden – únor 2015
4.
2
V tétto části kam
mpaně buddou využívaaný dva typ
py formátůů – minipořřady a edu
ukační
pořaddy.

Min
nipořady
Budoou nasazenyy celkem na
n třech teleevizních staanicích (ČT
T1, ČT2 a Prima), všeechny
splňuují požadavvek min. 2%
% share. V každé fázi komunikačční kampaněě bude nasaazeno
9 exeekucí minippořadů s tím, že nasaazení bude rovnoměrnně rozloženo do všech
h fází
komuunikační kaampaně. 60%
% minipořaadů bude um
místěno v prrime-time, 440% v off primetime,, pořady nebudou nassazeny mezzi 0:00-5:59. Pro splnnění požaddovaného záásahu
a frekkvence přeedpokládám
me nasazenní celkem 480 minippořadů, tj.. v každé fázi
komuunikační kaampaně budde nasazeno 120 minipo
ořadů.
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Obráázek 18: Detaiilní media pláán - minipořaady
20
014

MINIPOŘADY
MÉDIUM

březen

duben

Daypart

Formát

FÁZE 1

prime-time

2 min

22

off prime-time

2 min

18

prime-time

2 min

50

květen

červen

červenecc

2015

srpen

září

říjen

FÁ
ÁZE 2

NE

NE

listopad

prosinec

FÁZE 3

leden

únor

FÁZZE 4

CELKEM

22

88

22

22

18

18

NE

18
8

72

50

50

NE

50
0

200

30

30

NE

30
0

120

off prime-time
prime-time

2 min
30

off prime-time

CELKEM

120

1
120

120

12
20

480

Zásah @ frekvence široká ve
eřejnost

70% @ 1+
1

70%
% @ 1+

70% @ 1+

70% @ 1+

70% @ 5+

Zdrooj: Group M

Edu
ukační pořady
Budoou nasazenyy celkem na
n dvou tellevizních sttanicích (Č
ČT1, ČT2), všechny sp
plňují
požaadavek minn. 3% shaare. Nasazzení bude kontinuálnní v průběěhu všech fází
komuunikační kaampaně (s výjimkou června, čerrvence, listoopadu a prrfosince). Každý
K
měsíc budou nasazeny
n
m
minimálně
4 pořady (každý s jeednou prem
miérou a jeednou
repríízou), nebuddou nasazenny do vysíllání mezi 0:00 – 5:59. Pro splněnní požadovaaného
zásahhu a frekvvence předppokládáme nasazení celkem
c
1288 edukačnícch pořadů, tj. v
každdém měsíci bude
b
nasazeeno 16 edukkačních pořaadů.

Obráázek 19: Detaiilní media pláán – edukačn
ní pořady
20
014

EDU
UKAČNÍ POŘADY
MÉDIUM

březen

duben

květen

červen

červenec

201
15

srpen

září

Daypart

Formát

FÁZE 1

prime-time

10 min

15

10

off prime-time

10 min

15

prime-time

10 min

18

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

FÁZE 4

CELKEM

5

10
0

40

10

5

10
0

40

12

6

12
2

48

32
2

128

FÁ
ÁZE 2

FÁZE 3

off prime-time

CELKEM

3
32

48

Zdrooj: Group M
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16

ost
Zásah @ frekvence široká veřejno

23% @ 5+

v
Zásah @ frekvence příjemci a odborná veřejnost

22% @ 5+

5.2 Online kampaň
ň
Interrnetová kam
mpaň bude roozdělena takké do 4 fázíí:
1 Fáze: břeezen – květen 2014
1.
2 Fáze: čerrven – září 2014
2.
3 Fáze: říjen – prosineec 2014
3.
4 Fáze: ledden – únor 2015
4.
2
Miniimální form
mát zvolenýcch bannerůů je Square 250 px x 250
2 px. Bannnerová rek
klama
budee umístěna na hlavních stránkácch v kateg
goriích a) homepage rozcestník
ků, b)
zpravvodajství a c) ekonom
mika, financee, právo. Baannerová reeklama budde umístěna vždy
na prvních
p
třřech nejnavvštěvovanějjších webo
ových stráánkách v dané kateegorii
v rocce 2012. (zddroj: Netmonitor, ledenn-prosinec 2012).
2
Vzhlledem k ceeloročnímu charakteru kampaně a velikosti budgetu jssme se rozzhodli
využžít viditelné formáty naa prémiovýcch pozicích u největšícch internetoových dodav
vatelů
na čeeském trhu (Seznam, Centrum, Mafra)
M
plus server Penníze.cz, kterrý vykazujee třetí
nejvyyšší návštěvvnost v kateegorii ekonoomika, finan
nce a právo..
Na základě
z
požadavku zaahrnutí pouuze prvních
h tři nejnaavštěvovaněějších webo
ových
stránnek ve vybrraných kateegoriích v roce 2012, jsme dle dat NetMoonitoru do plánu
p
zahrnnuli pouze Centrum.czz/Aktualne.ccz, Seznam
m.cz, Idnes.ccz, Novinkyy.cz a Penízze.cz,
kteréé splňují výýše zmíněnou podmínkku ZD a zároveň
z
vykkazují vysokou afinitu
u vůči
cílovvé skupině.
Obráázek 20: Dopooručená mediia

Zdrooj: Group M
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Obrázek 21: Detailní mediaplán - 1.fáze
Web

10
3
9

Sekce

Březen
12
17
23

11
10
16

13
24
30

14
31
6

Duben 2014
16
17
14
21
20
27

15
7
13

18
28
4

19
5
11

Květen 2014
20
21
12
19
18
25

Garance
impresí

22
26
31

Fáze 1 (březen ‐ květen 2014)
Fáze 1 | Zpravodajství
Centrum.cz/Aktualne.cz Zprávy - 480x300, 300x600
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Obrázek 22: Detailní mediaplán - 2.fáze
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6 SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Na první pohled by se mohlo zdát, že zvolit si vhodná media pro prezentaci svého
výrobku či služby nemůže být složitý proces. Chceme-li však, aby tento výběr splnil náš
stanovený cíl a oslovit ty, které má, pak je zapotřebí udělat vše „pečlivě a analyticky“.
V první řadě je důležité stanovit si hlavní cíl, tedy čeho chceme danou propagací
dosáhnout. Jak již bylo zmíněno, právě tento cíl by měli mít všichni na paměti během
příprav i realizace celého projektu.
Výběr cílové skupiny je další důležitý proces. Lidé se odlišují nejen podle místa svého
bydliště, ale také svým nákupním chováním, věkem, sociálním postavením či
dosaženým vzděláním. Právě kvůli této různorodosti je zapotřebí provést segmentaci a
vytvořit takové skupiny, kde si budou lidé v požadovaných kritériích podobní. Jako
velice efektivní se proto jeví segmentace podle LifeStyle 2010 na šest skupin –
„Troufalý“, „Sebevědomý“, „Zodpovědný“, „Starostlivý“, „Družný“ a „Bezstarostný.
Dále je zapotřebí získat informace o jednotlivých médiích. Každé z nich má řadu výhod,
ale také nevýhod. Musí se brát v úvahu rychlost a šíře zásahu, potřeba regionálního
zacílení, schopnost přizpůsobovat se, délka zásahu, ale také cena. Média se také volí
v závislosti na našem strategickém přístupu. Mám-li například obchod s obuví v malém
městečku, nebude nejefektivnější nákladná reklama v hlavním vysílacím čase v televizi
nebo billboard na druhé straně republiky.
Takto zpracovaný projekt tedy shrnuje všechny klíčové oblasti a úskalí mediálního
plánování včetně konkrétní ukázky mediaplánu společnosti Group M, která je tržním
leaderem v České republice.
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Analýzy získány z následujících měření:
-

Měření sledovanosti televize (TV metry) – měření je prováděno na
reprezentativním vzorku 1 833 domácností v ČR. Výsledky jsou dostupné 10
krát ročně.

-

Měření

návštěvnosti

internetu

(Netmonitor)

–

poskytuje

informace

o návštěvnosti internetu včetně sociodemografického profilu uživatelů.
-

Měření poslechovosti rádií (Radio Projekt) – Stemmark, Median – 28 000
telefonických rozhovorů ročně doplněno o 2 000 osobních rozhovorů
vybíraných
z výzkumu MML-TGI.

-

Měření čtenosti tisku (Media Projekt) – Gfk, Median – realizace na 30 000
respondentů. Využívána metoda dotazování „face to face“. K tvorbě tiskových
a radiových mediálních plánů pak slouží Medplan.

-

Měření zásahu venkovní reklamy – MGE Data, Mediaresearch – jediné
certifikované měření pro venkovní reklamu v ČR. Umožňuje vyhodnotit čistý
zásah a frekvenci zásahu.
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