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Komunikační změny

• V Čechách pouze 7% značek změnilo svůj komunikační 
záměr a upravilo jej na „novou realitu“

• Reklamní trh s minimálním propadem (do cca 7,5%)
• Klíčové mediatypy +/- na roku 2019 nebo i výš
• Většina velkých hráčů dosáhla EBIDTy

COVID FREE ČESKÁ REPUBLIKA – aneb v reklamě se chováme 
jako kdyby žádný lockdown nebyl … 



Media 
market 
place

MEZI PRVNÍ A DRUHOU VLNOU NÁVRAT K 
PŮVODNÍMU CHOVÁNÍI



Následujeme 
vzor ?

• Česká republika většinou 
změny zaregistruje se 
„zpožděním“

• Investice klesají v rok+ 
čase

• Značky, jejich 
positioning se mění 
později

• Díky sociálním 
platformám ale „nálady“ 
v populaci kopírují 
„svět“ rychleji

• Tradičněji se chováme i 
v konzumaci médií

Učme se ve světě



Rozdíl výsledků 
jednotlivých 
segmentů je 
propastný …



„Covid pouze urychluje změny“

• Návrat ke „zkušenosti se značkou“ ve 
znamení „brand safety“

• Desinfikované hotely
• Zabookovatelný čas na nákup v 

kamenném obchodě
• Služby doma – kadeřník, kosmetika 

atd

• Digitální prostředí se stalo nezbytnou 
součástí značky

• Investice do e-commerce je globálně 30x 
vyšší ve 2020 než do „digi prostředí“

• 89% značek vytvořilo v 2020 „covid“ 
kampaň (v ČR 7%!)



Nejenom „Covid“ mění zvyky

Black Lives Matter – globální 
značky pod tlakem veřejnosti 
(největší protirasisticky „boj“ od 
60tých let)

My v Evropě máme svojí 
„Gretu“



5 nových „consumer
drivers“

• Finanční nejistota

• Zdraví

• Syndrom „opuštění“

• Hledání pravdy

• Strach o bezpečnost



5 udržitelných a 
„odolných“ 
strategií

• Přidejte vnímanou hodnotu

• Dodejte dobrou náladu

• Získejte důvěru, opravdovost

• Propagujte „soudržnosti“

• Nabídněte bezpečí a komfort



„Fake facts/news/brand“

• Fake vs Anti „fake“ 
• role sociálních platforem se zvyšuje

• Názorová polarizaci společnosti
• Objevuji se nové sociální platformy (signal, 

telegram)
• Důvěra ve značku je klíčem

• Osobní zkušenosti, reference atd
• Vrací se USP, ESP



TOP kampaně 2020 - to by se 
normálně asi nestalo … 

Deset nejlíp hodnocených kampaní
roku podle popravčích Reklamní
katovny MEDIAGURU

• Wilhelm Kinga: Dobré jídlo, dobří lidé, lepší svět (80 
%)
značka: Rohlik.cz, klient: Velká pecka
• Luboš Vacke, Tomáš Novotný, Creative Embassy: I 
have everything (76 %)
značka: Street Football x Barcelona, klient: Nike
• Cycling Struggles (74 %)
značka, klient: Isadore Apparel
• BeefBrothers: Agresivita zabíjí (69 %)
značka, klient: Česká asociace pojišťoven
• DDB Prague: Nádobí neřeš (68 %)
značka: McDelivery, klient: McDonald’s
• Ogilvy: Rebuild the World (68 %)
značka: Lego, klient: The Lego Group
• Triad Advertising, Marek Partyš: Za bezpečný
domov (67 %)
značka, klient: Ikea
• Saatchi & Saatchi: Katastrofa (66 %)
značka, klient: T-Mobile
• DDB Prague: Pečujeme s láskou (66 %)
značka, klient: Rossmann
• Loosers: Společně proti internetovým
predátorům (66 %)
značky, klienti: ČSOB, Policie ČR



Není to apokalypsa, ale …

• Nepočítejme s tím že se vše vrátí tam kde bylo

• Mediální prostředí je dynamické a postupně se posouvá k vyšší digitalizaci
• Změna není v konzumaci kanálů ale v příležitostech kdy se konzumují
• Multiscreening už je denodenním chlebem 60% populace ČR
• Ale není to revoluce, je to evoluce, „covid“ situace pouze vše urychluje

• Značky 
• Odchod globálních značek se nekoná (vs 2008) – naopak, nadnárodní 

korporace povětšinou hlásí investice + 15% nad rok 2020
• Důvěryhodnost je klíčem, osobní zkušenost nezbytná



Děkuji za pozornost


