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Reklama - definice

• Reklama je placená nebo neplacená propagace 
výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, 
mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. 
• Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). 
• V ČR: „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni 

uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních 
médií“. 

Zdroj: Wikipedia



Časté produkty

• Auta
• Mobilní operátoři
• Banky
• Oblečení
• Předměty denní spotřeby

(čističe, prášky prací, léčiva, potraviny)



Cílové skupiny

• Cílovou skupinou mohou být současní nebo potenciální 
uživatelé výrobku, služby či značky, jednotlivce či skupiny, 
kteří se rozhodují o nákupu, tedy např.
• Pohlaví: muži vs. ženy
• Věk: děti, mládež, junioři, dospělí, senioři
• Zaměření: studenti, důchodci, hospodyně, řidiči

Vs.



Typy reklamy - mediální
zasáhne.. cena reklamy…

• TV hodně lidí (>1mil.) hodně Kč (>1mil)

• Rádio

• Časopisy/noviny náklad 10x tisíc 10x tisíc

• Venkovní – billboardy, plakáty

• Letáky (rozdat) náklad dle potřeby

• Web + mobilní/webové aplikace



Typy reklamy - nemediální
• Spotřebitelské soutěže, kupóny, …
• Newsletter – reklamní e-mail nebo dopis
• Propagační předměty
• Product placement (značky se prezentují např. ve filmu)



Reklama na Internetu
• Bannery
• AdWords (toptext apod.)
• Produktové stránky

• https://www.srdcemspolu.cz/
• http://www.nutella.cz/

• Firemní weby atd.
• Prezentace na sociálních sítích

(Facebook, Google+, LinkedIn, ..)

https://www.srdcemspolu.cz/
http://www.nutella.cz/


Reklamní klip - nejlepší

1. Vodafone – kecky.. (15 klipů)
2. Kofola – pejsek.. (11 klipů)
3. AirBank – dva bankéři.. (57 klipů)
4. T-Mobile – volavky, sosání, pokrytí 
5. Moneta – porouchaný lenochod, měníme jméno, copak Arnošte..

nejnižší splátka na trhu

Jde o velké zadavatele reklamy, vždy vytváří sérii klipů, které jsou 
prezentovány s různým načasováním (z natáčení.. K1, K2)

https://www.youtube.com/watch?v=85_ajgSg1_8&list=PLypAqKPqlM0Tvdxyw_jB0VEbnh1-CShsj
https://www.youtube.com/watch?v=kb-YL4mJzRQ&list=PLmEwArAEQTSG9dxM9lfbtwMU3NF-hbQ1k
https://www.youtube.com/watch?v=2r1ExX2jdjU&list=PLBE58333F02B796D9
https://www.youtube.com/watch?v=G5f9Wi2Jj_4
https://www.youtube.com/watch?v=o2aCJZ1-lT8
https://www.youtube.com/watch?v=67qNvs303fQ
https://www.youtube.com/watch?v=mRQZHuPaCBo
https://www.youtube.com/watch?v=--iQ8RRRv3g
https://www.youtube.com/watch?v=O5ay7_ZWG4A
https://www.youtube.com/watch?v=mMjIEuuIhKk&index=23&list=PLbxR2N7MAjebQHvV7NNGRSW4gjHDR06f_
https://www.youtube.com/watch?v=HGOqLt25vdc
https://www.youtube.com/watch?v=3KgNvhm77Ic


Reklamní klip - špatné

1. Old Spice - bowling
2. Argin Max - zahrada
3. Skittles – dojení žirafy
4. TipSport - pitstop
5. GigaLékárna - Aspirin

https://www.youtube.com/watch?v=UftPGLtNUkk
https://www.youtube.com/watch?v=NvuYES9yCVo
https://www.youtube.com/watch?v=HxXv6k49BNk
https://www.youtube.com/watch?v=nQKzqA629Z8
https://www.youtube.com/watch?v=Sxihgp5nyww


Nikdy se nenechte 
oklamat reklamami


