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EDITORIÁL

Dekáda v marketingovej
komunikácii

alebo za všetkým hľadajte ľudí
Pamätám si to ako dnes. Prosila som mediálne
agentúry, nech zhodnotia rok 2013. Aj viem, kto mi
zavolal: či sa už nikdy nebudeme pýtať nič iné, len
ako sa budú prelínať budgety medzi jednotlivými
mediatypmi. A či sa mi nezdá, že písať dookola
o škrtaní, optimalizácii či konsolidácii je po toľkých
rokoch nielenže únavné, ale nikam neposúva a je
tak trochu „na nervy“. Bohužiaľ, je to odraz trhu,
povedala som...
Držíte v rukách prílohu Dekáda v marketingovej
komunikácii. Ak by sme veľmi zjednodušene chceli
pomenovať toto obdobie, je to čas od krízy ku kríze.
Možno to znie na pohľad trochu pesimisticky, ale je to
všeobecná pravda. Také sa možno budú zdať aj roky
z prvej časti dekády. V druhej polovici však trh ožil.
V Stratégiách sme to mimochodom cítili tak, že naše
otázky neboli rovnaké a tém sme mali zrazu dostatok.
Nehovorím, že to boli iba pozitívne veci.
Napríklad taký minulý rok. Prvýkrát som cez zoom
vnímala bezútešnú „blbú“ náladu trhu. Našťastie
netrvala dlho. Aj my sme mali kopec plánov. Všetko
dopadlo inak.

január 2010

Práve preto vychádza napríklad špeciálna príloha
Dekáda až v roku 2021. Nakoniec je to vlastne dobre.
Opäť sme zistili, že veci sú pestrofarebné, že tí, ktorí
sú šikovní, sa vedia prispôsobiť, prípadne poučiť a že
koniec sveta, aj keď bol tentoraz blízko, sa nekoná.
A najdôležitejšie poučenie? Môže prísť ďalší digitál,
technológie, trendy, zmeny, umelé inteligencie,
to najdôležitejšie sú vždy ľudia. Digitál ani umelá
inteligencia by túto ročenku nevytvorili. Ibaže by
som sa mýlila...
PS.: Táto ročenka mapuje dekádu marketingovej
komunikácie od 2010 – 2021. Áno, rokov, ktoré
mapujeme, je viac ako desať. Tak to prosím berte ako
bonus.

Petronela Ševčíková

marec 2020
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ÚVOD

Marketingová komunikácia 2010 – 2021?

OD KRÍZY KU KRÍZE
Pretrvávajúca globálna
kríza, oklieštené marketingové oddelenia,
zásadný rast digitalizácie a silnejúce postavenie globálnych hráčov,
prudký rozvoj sociálnych sietí, diverzifikácia
mediálneho prostredia, nástup hoaxov
a alternatívnych médií,
to všetko sa udialo počas uplynulej dekády.
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A

j keď dynamika vývoja na komunikačnom trhu bola značne
spomalená krízou v roku
2008/2009, na konci dekády to
tak vôbec nevyzeralo. Vývoj na poli marketingovej komunikácie v posledných
piatich rokoch naberal neuveriteľnú
rýchlosť. Na chvíľu ho dokázala zastaviť
pandémia. Pripomeňme si najväčšie
míľniky v tomto období.

Intro 2010 alebo Dobre už bolo
Presne s takýmto titulkom otvorili
Stratégie prílohu Mediálne agentúry,
ktorá mapovala situáciu na mediálnom
trhu v roku 2010. „Donedávna sme si
mysleli, že rok 2010 bol vrcholom krízy
nášho biznisu. Aktuálne sa obávame, že
malé trhy, akým je aj slovenský, po kríze
ešte viac stratí, respektíve jeho ozdravenie a opätovný nárast bude oveľa pomalší, ako sa všeobecne očakáva,“ opísal

situáciu na mediálnej scéne šéf agentúry
Unimedia Vladimír Vokáľ, ktorá v tom
čase mala podľa dát Stratégií takmer
29-percentný podiel na trhu. Vokáľ ďalej
konštatoval, že trh potvrdzuje stály pokles, kríza v rozpočtoch už zreteľne nie
je spôsobená krízou v ekonomike, ale
skôr zmenou postojov ku komunikácii
u veľkých klientov a malou pružnosťou
v myslení médií. V roku 2011 sa mal
potvrdiť tlak na koncentráciu v našom
segmente, atomizácia v elektronických
médiách a prehĺbenie krízy v printe.
„Kríza dopytu po činnostiach reklamiek
môže výrazne ohroziť finančnú stabilitu
ostatných častí komunikačného reťazca,“ skonštatoval šéf Unimedie.

Čo sa dialo na marketingových oddeleniach?
Bežnou témou na marketingových
oddeleniach bola v tom čase téma
optimalizácie. Marketingové oddelenia
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Povedali pre Stratégie
Vladimír Vokáľ

bývalý spolumajiteľ
Unimedie (v roku 2019)

Problém online priestoru vnímam
v tom, že napriek tomu, že dostáva z trhu
zhruba štvrtinu výdavkov, nie je jasne
ohraničený a uniká z neho obrovská
časť príjmov. Aj lokálny zákazník sa
hýbe mimo slovenských online médií,
globálne médiá a sociálne siete predstavujú veľký diel na dennej konzumácii,
a pokiaľ sa to dá čiastočne obmedziť
v oblasti klasického displeja, v oblasti
výkonnostnej reklamy sú možnosti
sledovania lokálneho zákazníka v akomkoľvek prostredí ešte väčšie. Generovaný
príjem tak opúšťa hranice vlastníkov
slovenských médií a posilňuje pozície
globálnych hráčov. Z toho vyplýva veľmi
slabá možnosť národnej regulácie a redistribúcie príjmov späť na územie vzniku, čo je dnes celoeurópsky problém.

sa rušili, zvyčajne sa stali súčasťou
obchodných oddelení alebo sa presúvali do Prahy, Budapešti, prípadne do
Poľska. Mnohokrát sa vytvárali česko-slovenské marketingové tímy, o svoju
samostatnosť museli dlho bojovať.
V prvej tretine dekády bol výrazný vplyv
centrál v štruktúrach zadávateľov a ich
vplyv na rozhodovanie o rozpočtoch,
aktivitách a tým dosah na možnosti
a tiež mieru odvahy lokálnych marketérov, konštatoval vtedy Daniel Živica,
v tom čase šéf MEC Slovakia, dnes
Wavemaker. Táto situácia na začiatku
dekády mala výrazný dosah nielen na
vývoj marketingových oddelení, ale aj
na prácu kreatívnych agentúr. Ak sme
sa v prvých rokoch pýtali na to, ako sa
zmenili nároky zadávateľov, zástupcovia
agentúr sa zhodovali v tom, že marketéri
sú často sklonení nad excelmi, pretože
„žijeme v dobe optimalizácie a škrtenia
budgetov“, že ich musia presviedčať

Tí, čo boli prví pionieri
v tom, že sú digitálni,
tak tento výraz prestali
používať.
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o výhodách lokálnej komunikácie alebo
že nároky klientov na agentúry väčšinou
len kopírujú nároky zahraničných centrál na lokálnych klientov.

Ktorá agentúra je tá najlepšia?
Predsa digitálna!
Zložitým obdobím prechádzali kreatívne
agentúry. Nielenže sa museli prispôsobiť optimalizácii a šetreniu na strane
klientov, ale museli meniť svoje myslenie a služby v dôsledku nárastu digitálu.
Veľké ATL agentúry boli nútené prispôsobiť sa. Buď si zakladali vlastné digitálne oddelenia, alebo aj vlastné agentúry.
Chránili sa tak pred vznikom množstva
drobných – digitálnych agentúr. Jedna
z prvých bola Zaraguza digital či TRIAD
advertising. MUW Saatchi&Saatchi
malo MUW Digital, Vaculik Advertising
sa stalo MADE BY VACULIK (Media,
Advertising, Digital, Events). Ak to trocha preženieme, všetko, čo malo v názve
digitál, bolo sexi. Komunikácia sa delila
na onlinovú a offlinovú. „V istom období
boli veľmi preferované a zaujímavé tie
agentúry, ktoré mali pod názvom napísané digital agency,“ hovorí Pavol Minár
z Inspirations Minar. „Bolo to obdobie,
keď veľké štandardné agentúry zaspali
a mysleli si, že ‚veď online nejako dáme‘.

Ján Havelka

výkonný riaditeľ
Group M (v roku 2016)

Definícia človeka z reklamy ako „Mad
Man“ sa mení na „Math Man“. Ono to
je veľmi presné. Pohľad do budúcnosti
budú schopní priniesť ľudia, ktorí budú
mať inú sumu vedomostí, budú technologicky, dátovoanalyticky zdatní, budú
schopní vnímať veci a ich funkcionalitu,
pretože množstvo týchto vedomostí
je základným predpokladom, aby ste
vedeli vytvoriť relevantné komunikačné
riešenie.
Online je univerzum. Prináša veci, ktorým sa treba cielene venovať. Zároveň
prináša aj zmenený pohľad na iné typy
médií. Nastupuje doba programatiku
a digitalizácia bude prebiehať aj smerom
k tradičným médiám. Je iba otázka času,
kedy sa online a offline previažu medzi
sebou. Preto treba svoju pozornosť
sústrediť na dáta, technológie a zaujímať
sa o inovovaný trading. Všetky tieto tri
zložky vyžadujú výrazne iný pohľad, iné
investície, iný typ ľudí.
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Neskôr však zistili, že prichádza mnoho
digitálnych agentúr. A tie zasa neskôr
zistili, že digitál naozaj nerieši všetko.
Tí, čo boli prví pionieri v tom, že sú digitálni, tak tento výraz prestali používať.
Zaraguza, s ktorou som spolupracoval,
bola prvá, ktorá hovorila, že je digitálna
agentúra, a veľmi skoro aj prestala byť.
Aby mohla byť univerzálna, ale s digitálnou kompetenciou,“ konštatuje Minár.
Dnes na trhu síce zostali digitálne
agentúry, ktoré sa špecializujú na natív,
social, performance či web development. Fungujú popri veľkých agentúrach, ktoré zabezpečujú fullservisovú,
multichannelovú komunikáciu, prípadne poskytujú integrované služby.

Predstava spravodajstva v online?
Vytvoriť PDF a umiestniť ho na web
Trh sa prelína do TV a onlinu. Opäť
ďalšie priam generické konštatovanie zo
začiatku dekády, ktoré by sme pokojne
mohli použiť aj v tomto období. Ale aj
toto konštatovanie patrí do roku 2010.
Ako vyzerala v tomto období mediálna
scéna? Trh patril televíziám. Tie síce
zaznamenali celkový pokles, no TV JOJ
sa „lídrovi, TV Markíza, historicky najviac priblížila“. V klasickom mediamixe
fungovali podľa mediálnych agentúr
televízie reálne najlepšie, novinkou
bola zmena v legislatíve, ktorá spôsobila boom využívania nových foriem
reklamy (product placement, injektáže).
Online, aj keď sa o ňom veľa hovorilo
ako o jedinom rastúcom médiu, bol
na začiatku svojej expanzie. „V online
robí veľmi málo šikovných ľudí a merané dáta sú nereprezentatívne. To je
najväčší problém,“ skonštatoval v tom
čase Braňo Polák z agentúry Starmedia.
Printový segment, ktorý mal výrazné
postavenie medzi mediatypmi, zaznamenal najvýraznejší pokles, vydavateľstvá museli pristúpiť k znižovaniu
cien a hľadaniu alternatívnych formátov inzercie, ako boli špecializovaná
prílohy. Najpredávanejším denníkom
bol Nový Čas s priemerným predajom
cca 143-tisíc kusov, týždenník Nový
Čas pre ženy zaokrúhlene 161-tisíc
kusov a najpredávanejším mesačníkom
Nový Čas krížovky zaokrúhlene predal
106-tisíc kusov. Najviac klesala vonkajšia reklama, pokles zaznamenali aj
rádiá, keďže podľa ročenky Mediálne
agentúry klienti už prestali realizovať ad
hoc promo kampane a začali sa na veci
pozerať komplexnejšie a dlhodobejšie.
06
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Online, aj keď sa
o ňom veľa hovorilo
ako o jedinom rastúcom médiu, bol na začiatku svojej expanzie.
Vydavateľstvá sa začali zaoberať myšlienkou rozšírenia obsahu do onlinu,
zďaleka však neuvažovali štýlom „online
first“. Aktuálne informácie si chránili
do printových denníkov. Preklopenie do
onlinu pre nich v tom čase znamenalo
vytvoriť PDF a umiestniť ho do onlinu.
Ich stál na príjmoch z core biznisu (printovej či televíznej reklamy) a investície
do onlinu boli nielenže drahé, ale najmä
nemali jasnú návratnosť.

Prvý radostný nádych, trh sa konečne
zobúdza
Napriek tomu, že v USA oficiálne
vyhlásili v roku 2010 koniec svetovej

ekonomickej krízy, „na rozpačitom
správaní sa spotrebiteľov (nielen na
Slovensku) ju však pravdepodobne
bude cítiť ešte nejaký čas“, skonštatoval
Vladimír Behún, šéf agentúr PHD v roku
2011. To, aké náročné obdobie bolo v prvých rokoch dekády pre médiá, ale aj
mediálne agentúry, svedčia slová Alexa
Máťuša zo Zenithu z roku 2013: „Stále
ma prekvapuje to, ako niektoré agentúry ponúkajú klientom ceny, ktoré sú
silno pod cenami, ktoré si médium môže
existenčne dovoliť. A potom ma prekvapujú médiá, že tieto ceny nakoniec aj
tak akceptujú a vykazujú potom stratu.
Nerozumiem tejto logike.“
Podľa agentúr trh, ktorý vstúpil do
piateho roku reálnej recesie, by už mal
byť na konci ozdravnej cesty a posilnený
do budúcnosti. „Ten mediálny slovenský ešte očistu a transformáciu pomaly
ani nezačal,“ konštatoval Alex Máťuš.
Doslova prvý nádych, a teda výraznejší
nárast investícií do reklamy, zaznamenali mediálne agentúry v roku 2015,
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spôsobom aj kultivovalo mediálnu
scénu, kúpila práve investičná skupina
Penta. Dvaja najvýraznejší vlastníci
Spoločnosti 7 plus Štefan Šimák st.
a Jozef Dukes odmietli situáciu komentovať. „Naším cieľom je podieľať sa na
vybudovaní ekonomicky úspešného
modelu fungovania médií v stredoeurópskom regióne,“ uviedla vtedy skupina
Penta v tlačovej správe.

Na mediálnej scéne
veľké zmeny
odštartovala zmena
vlastníkov
u vydavateľov.

výraznejšie potom v druhej polovici
dekády. Z odstupom času by sa mohlo
zdať, že sme dostali zaujímavý priestor
na prípravu toho, aká dynamika vývoja
príde v druhej polovici a najmä ku koncu
dekády.

Vstup Penty a ďalšie výrazné zmeny
vlastníkov
Na mediálnej scéne veľké zmeny odštartovala zmena vlastníkov u vydavateľov.
V druhom polroku 2014 vyšla oficiálna správa, že finančná skupina Penta
kúpila vydavateľstvo Spoločnosť 7 plus
a Trend Holding. O tom, že Spoločnosť
7 plus je na predaj, sa diskutovalo už
dlhšie. Jedným z dôvodom bola práve
situácia, v ktorej sa mediálne domy
ocitli – potrebovali prejsť výraznou
transformáciou – preklopením obsahu
do onlinu s cieľom nájdenia adekvátneho
biznis modelu.
Veľkým prekvapením trhu bolo, že vydavateľstvo Spoločnosť 7 plus, ktoré roky
stavalo na svojej nezávislosti a týmto
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Správa o vstupe Penty na slovenský mediálny trh nestihla doznieť, keď vysvitlo,
že na predaj je aj časť vydavateľstva
Petit Press. Príbeh vzniku Denníka N asi
všetci poznáme. Penta sa stala novým
spoluvlastníkom Petit Pressu, ale jej
podiel tvoril nakoniec minoritu. Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek pre Stratégie
v tom čase hovorí o tom, že Sme zažilo
vôbec najsilnejší otras od svojho vzniku.
Dnes už vieme, aký koniec mal príbeh
Penty v Petit Presse. Finančná skupina
z vydavateľstva v tomto roku definitívna vycúvala, čo Petit Press považoval
za víťazstvo. Aj keď malým víťazstvom
pre vydavateľstvo bol už len fakt, že
finančná skupina bola od začiatku iba
v minorite.

Ďalšie zmeny vlastníkov v médiách
Ak už spomíname zmenu vlastníkov médií, počas dekády sa na slovenskej mediálnej scéne odohrali ďalšie významné
zmeny vlastníkov: Ecopress kúpil ešte
v roku 2013 prostredníctvom svojej
spoločnosti Agrofert Andrej Babiš, News
and Media Holding kúpilo od Ringier
Axel Springer všetky printové tituly
vrátane ich domén na webe. Nový Čas
prešiel v tom istom roku 2019 od Ringier
Axel Springer Slovakia do spoločnosti
FPD Media k podnikateľovi Antonovi
Siekelovi, zmeny nastali v Perexe, dnes
už Our Media (Pravda) či v Zozname –
novým vlastníkom je Martin Mác. Za
kúpu desaťročia možno považovať predaj
Markízy a ďalších staníc CME v strednej
Európe českému podnikateľovi Petrovi
Kellnerovi. A rádiový trh definitívne
zmení (po schválení regulačného úradu)

Spôsob plánovania
komunikácie je orientovaný
na konkrétny obchodný cieľ

Andrea Petriščáková
Managing Director,
Starmedia

AKO SA ZA POSLEDNÝCH DESAŤ ROKOV ZMENILA
MEDIÁLNA SCÉNA?
Médiá vo svojej podstate výrazne súvisia
s digitálnou transformáciou, takže akákoľvek zmena v tejto oblasti (napríklad
vznik a vstup nadnárodných gigantov
Facebook a Alphabet) má na ne rýchly
a dlhodobý dosah. Vďaka postupnej digitalizácii takmer všetkých mediatypov sa
mnohé komunikačné aktivity stali lepšie
merateľnými, a teda spôsob plánovania komunikácie je viac sofistikovaný
a orientovaný na konkrétny obchodný
cieľ. Je to alchýmia komunikačných
kanálov s jasnou atribúciou, v ktorej je
úlohou mediálnej agentúry nájsť najefektívnejšiu kombináciu a pridať k nej
štipku inovácie tak, aby mala komunikácia značky želaný dosah v dnešnej
nepredvídateľnej dobe.
Z hľadiska nákupu je rozhodujúca
efektivita média, možnosť kreatívneho
využitia a prispôsobenia mediálneho priestoru, ako aj úroveň lokálnej
podpory, pričom cieľom je zmysluplný
mix dodávateľov, ktorí zabezpečia pre
značku cenovo efektívny, vizibilný
a najmä obsahom bezpečný priestor na
komunikáciu.

ČO BUDE PRE ZDRAVÉ FUNGOVANIE V MEDIÁLNOM
PRIESTORE A NAJMÄ KOMUNIKÁCIU TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
V BUDÚCICH ROKOCH?
Rozumné a neinvazívne využívanie
dátových signálov, vďaka ktorým bude
komunikácia adresná, prínosná pre cieľové publikum a zároveň efektívna pre
zadávateľa. Vzhľadom na fragmentáciu
mediálneho trhu zvíťazia komunikačné
stratégie kombinujúce jednotlivé mediatypy a platformy v zmysluplný celok,
ktorý bude tvoriť jednotnú skúsenosť pre
osloveného bez ohľadu na médium alebo
„obrazovku“, prostredníctvom ktorej
prichádza k interakcii. Z obchodného
hľadiska očakávame prevahu performance fee ako modelu odmeňovania
pre novšie mediálne kanály (napríklad
influencerov), ako aj mediálne agentúry.
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kúpa Rádia Jemné a Europy 2 spoločnosťou Bauer Media Audio, ktorej na slovenskom trhu patrí najpočúvanejšie Rádio
Expres, ako i kúpa rádia Vlna, ktoré sa
ocitne v portfóliu s Fun rádiom.

Bod zlomu alebo Keď rastú globálni hráči
Vráťme sa však k očakávaniam trhu.
Vývoj druhej polovice dekády definitívne
ovplyvňuje vývoj digitálu. Aj keď reklamné výdavky do onlinu stúpali pomaly na
rozdiel od očakávaní. „Podiel onlinu bol
stále jednociferný. Od roku 2007, keď
dosiahol len 3 percentá, rástol miernym
tempom a dvojciferný podiel získal až
po oživení trhu v roku 2012,“ hovorí
Vladimír Vokáľ. V roku 2016 bol digitál
stále trend. Na trhu stále platilo, že „core
biznis firmu živí a trend či budúcnosť
je to, na čo sa musíme pripravovať, ale
v tejto fáze je to na prežitie málo. Iste,
stojí to veľa energie a investícií do technológií.“ A to je to, čo globálni hráči ako
Google či Facebook mali k dispozícii. Už
v roku 2017 mediálne agentúry hovoria
o tom, že pomer reklamy smerujúcej do
lokálnych médií je 40: 60 v prospech globálnych hráčov ako YouTube, Facebook
či Google. Nikto neočakáva, že sa tento
trend zmení. Denisa Šoporová z Havas
Media Slovakia/Médea Slovakia v tom
čase pre Stratégie konštatuje: „U nás
sú lokálne médiá pri plánovaní kampaní omnoho viac v úzadí než napríklad
v Českej republike. Dôvodom je často absencia dát a vlastne je to celé začarovaný
kruh, pretože ich kvalita býva nižšia a na
zvýšenie často nie sú peniaze. Lokálne
médiá však majú výhodu reflektovania
lokálnych udalostí z obsahovej stránky,

čím sú bližšie k svojmu publiku, a je tam
menej komunikácie značiek, čiže každá
aktivita klientov je viditeľnejšia v danom
médiu.“ Pre mediálne domy išlo o tvrdé precitnutie. Aj preto podľa reportu
Reuters Digital News Project z roku 2019
sa predplatné stalo kľúčovou prioritou
pre to, aby sa segment publisherov začal
rozvíjať. To si myslela viac ako polovica
opýtaných. Podobnú paralelu dnes vidíme na trhu domácich televízií. Pandémia
síce televíziám pomohla, na druhej strane rast VOD služieb nezastavila. Plány
a investície do lokálnej tvorby a následne
plateného obsahu v online sú dnes výraznejšie ako kedykoľvek predtým.

Pandémia síce
televíziám pomohla,
na druhej strane
rast VOD služieb
nezastavila.
Čo nám priniesol digitál?
Ako je zrejmé, nie je nič výraznejšie,
čo ovplyvnilo vývoj na komunikačnej
scéne, ako práve digitál. „Z pohľadu
marketingovej komunikácie digitál
zmenil spôsob komunikácie aj v tom,
že reklama bola zrazu interaktívnejšia,
vysvetľuje Pavol Minár. „V období pred
digitálom reakcia na reklamu nebola
taká rýchla. Kampane bežali, ale zmerať
sme ich mohli až po skončení. Dnes
tiež môže spotrebiteľ reagovať veľmi
rýchlo. Ten, kto v digitáli prijíma, môže

aj vysielať. Každá značka má profil
v sociálnych médiách, takže na čokoľvek
vedia ľudia zareagovať.“ Nie raz za posledné obdobie musela značka reagovať
veľmi rýchlo, dokonca sa stalo, že pod
tlakom ľudí na sociálnych sieťach zmenila, prípadne zastavila komunikáciu.
Digitál priniesol aj možnosť okamžitého
vyhodnocovania efektivity kampane, ale
aj personalizovaného cielenia reklamy. Následne spolu s rozvojom umelej
inteligencie aj meranie a vyhodnocovanie nákupnej cesty (potenciálneho)
spotrebiteľa. Pre efektívnu komunikáciu
mimoriadne pozitívne správy. Avšak,
rozvoj digitálu, to sú aj ďalšie možnosti výberu médií. Kým na začiatku
dekády sme hovorili o 4 – 5 základných
mediatypoch, (TV, printy, rádiá, OOH,
prípadne reklama v kinách) rozvoj
digitálu priniesol youtuberov, blogerov,
vlogerov, influencerov, nárast malých
tvorcov obsahu, vrátane extrémnej sily
sociálnych sietí – to sú možnosti, ktoré
sme si kedysi nedokázali predstaviť.
Z pohľadu plánovania komunikácie si
súčasná situácia vyžaduje viac premyslenej stratégie, sofistikovaného plánovania s dôrazom na doručenie konkrétneho cieľa. Strategický nadhľad, ktorý
sa nepohybuje iba v intenciách použitia
jednotlivých mediatypov na úkor iných
(digitál netreba vždy preceňovať), ale
vie pre klienta namiešať to najlepšie
kreatívne riešenie s najvhodnejšími
médiami, ktoré s vopred premyslenými
kanálmi doručí ku konkrétnemu adresátovi či spotrebiteľovi. A popritom dokáže
naplniť tak krátkodobé/taktické, ale aj
dlhodobé ciele klienta.

Revolúcia kvality
Uplynulá dekáda bola jednoznačne
posilnením postavenia digitálu. Ten je
dnes prirodzenou súčasťou marketingovej komunikácie. Čo bude pre jeho vývoj
to podstatné v budúcnosti? Veľmi pekne
to pre Stratégie zhrnul ešte na začiatku
roka 2019 Constantine Kamaras, zakladateľ IAB Europe: „V digitálnej Európe
vnímam ako jeden z kľúčových trendov
to, čo ja osobne nazývam „revolúcia
kvality“. Je to dôraz na kvalitu digitálnej
reklamy a prípadne aj marketing – napríklad viditeľnosť, bezpečnosť značky,
kvalita obsahu, súlad s GDPR, dáta či
podvodné reklamy. Náš ekosystém už
niekoľko rokov rástol kvantitatívne,
teraz sa zameriava na kvalitu – skrátka
na to, ako dobre robíme to, čo robíme.“
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NAŠA HISTÓRIA A MOMENTY RASTU

V tomto kontexte veríme, že v nasledujúcej dekáde sa dočkáme aj novej legislatívy, ktorá prinesie potrebnú a zodpovednú reguláciu voľného internetového
priestoru.

SA VIAŽU K MOBILNÝM
OPERÁTOROM

Rozbehnutý rýchlik zabrzdil COVID-19
Obzretie sa za najväčšími míľnikmi
uplynulej dekády ste si mali prečítať
minulý rok. Pretože takto nejako sme si
to naplánovali. Ale neštandardný vývoj
minulého roka, ktorý ovplyvnila pandémia COVID-19, nám pripomenul, že
plány sa môžu zmeniť a všetko môže byť
nakoniec inak. Neboli sme jediní.
Keď sme sa minulý rok pýtali ľudí
z brandže, či je táto kríza porovnateľná s obdobím na začiatku dekády,
viac-menej všetci zareagovali rovnako.
V kríze spred desiatich rokov nešlo
o zdravie človeka. Možno aj preto bola
omnoho predvídateľnejšia. Aj minulý
rok sa v mnohom vymykal zo štandardu. Napriek mnohému možno v pamäti
zostane práve hodnotová komunikácia
značiek v štýle „musíme si pomáhať“.
Smerom k hodnoteniu uplynulého roka
som niekde čítala, že každá povodeň
prináša spúšť, na druhej strane aj mnoho úrodnej pôdy. Už teraz je zrejmé, že
taký e-commerce, ďalšia digitalizácia,
technológie sú tou úrodnou pôdou pre
najbližšie obdobie.

K

eď tak na tým uvažujem, takmer celá naša
história a momenty rastu sa viažu k mobilným
operátorom.
V roku 2011 sme začali spoluprácu s O2 a možno málokto si pamätá prvý 3D web so stereoskopiou,
ktorý sme pre nich vytvorili. V médiách sme distribuovali pol milióna 3D okuliarov, získali medzinárodné dizajnové ocenenia. Bol to začiatok skvelej spolupráce,
vďaka ktorej sme rástli spoločne s novým operátorom
na našom trhu.
Na prelome rokov 2012 a 2013 sme začali spolupraPETER ŠURÍN
covať s českým O2, redizajnovali sme pre nich nové
Strategy
& Creative Director
predajne a zmenili spôsob predaja produktov pre
Elite/Monday Lovers
21. storočie. To nám umožnilo postupne budovať
českú pobočku a posunulo nás to od digitálu viac k omnichannel prístupu.
A samozrejme, minulý rok sme po korektnom ukončení spolupráce s O2 presedlali na
Orange Slovensko. Od tohto roka máme na starosti kompletnú ATL, BTL a online komunikáciu značky vrátane participácie na jej strategickom smerovaní. To nám umožnilo opäť rásť,
posilniť všetky tímy a posunúť agentúru opäť o krok ďalej.

Orange: Na lásku treba dvoch Orange: Nájdi sa

O2 Slovakia: Nebuď pirát

Náš ekosystém
už niekoľko rokov
rástol kvantitatívne,
teraz sa zameriava
na kvalitu.

Sila značiek alebo Čo nás naučila pandémia
Čo bude to najdôležitejšie pre ďalšiu dekádu?

MS204961/01

Pandémia nám ukázala silu značiek.
Na začiatku komunikačného reťazca
sú vždy zadávatelia, ktorí určujú, akým
smerom sa bude vyvíjať komunikácia
v budúcnosti. A povedzme aj to, že
značky majú stále veľkú silu pôsobiť
na spotrebiteľov. Už pred pandémiou
sme mohli vidieť komunikácie, ktoré sa
snažili zlepšiť spoločnosť. Je dosť možné,
že tento trend bude viditeľný aj v budúcnosti, pokiaľ značky neprekročia hranice
autenticity či uveriteľnosti. A to by mohol
byť celkom príjemný začiatok novej dekády... Čo poviete?

Kvalita ľudí a dopyt po nich. Aj po diskusiách s inými agentúrami v KRAS alebo ADMA mám
pocit, že v porovnaní s ostatnými krajinami zaostávame. Chýba nám množstvo ľudí pre
smerovanie reklamy na ďalšie desaťročie.
Už nám nebudú stačiť len slovíčkari ako copywriteri, budeme od nich potrebovať aj schopnosť sledovať trendy v generácii X, Y, Z, alfa, beta a tak ďalej. Stratégovia sa pri hľadaní
insightov budú musieť opierať čoraz viac o vlastné zistenia z rôznych zdrojov dát, ktoré dokážu spojiť v dátových aplikáciách. Art directori už netvoria len klasické vizuály. Digitálna
doba im dáva enormné množstvo umeleckého spracovania a interaktívnych exekúcií.
Inovácie sa nás dotýkajú rovnako ako ostatných segmentov, akurát ich nedokážeme využiť
v plnej forme.
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Povedali pre stratégie
Marek Mikle
VÚB banka
(v roku 2012)

Nemyslím si, že marketing musí podľahnúť reaktívnosti a super akčnosti real-time riešení. Nemyslím
si, že by sme sa zrýchľovali v čase, alebo sa museli za
každú cenu prispôsobovať hystérií súčasných svetových médií. To, čo musíme, je prispôsobovať sa vrstveniu, alebo keď chcete, nabaľovaniu plánov. Vzniká
ich viac aj v oblastiach, ktoré včera ešte neexistovali.

Rolf SCHUMANN

riaditeľ globálneho
marketingu, Škoda Auto

Pokiaľ čelíte kríze, môžete to poňať buď systémom
– My, vedenie rozhodujeme a vy ostatní to musíte
robiť – alebo môžete povedať – Bojujme spoločne
a potom to možno dokážeme. A ja myslím, že tá
druhá cesta je pre úspech sľubnejšia.

Drahomíra Juríková

René Parák

riaditeľ komunikácie,
Telefónica (v roku 2012)

My nehovoríme ľuďom, že majú používať dáta,
pretože sú dostupné všade, alebo preto, že sú rýchle.
Našou stratégiou je vysvetliť im, prečo dáta používať.

Marek Kopča

marketing &pr manager,
Hyundai Motor Slovakia
(v roku 2020)

Brandová aj hardsellová komunikácia musia byť
vyvážené a v harmónii. Načo mi je silný brand, keď
nepredávam. A naopak, predaj bez silného brandu
je dlhodobo neperspektívny.

Digital Services
and Marketing
Communications Senior
Manager, Slovak Telekom
(v roku 2015)

Z onlinu všetko smeruje na „mobile“. Responzívny
dizajn, rýchlosť dát a široké pokrytie umožňuje
konzumáciu obsahu kedykoľvek, kdekoľvek
a na akomkoľvek type zariadenia. Cielenie na
mobilného zákazníka je jednou z našich priorít.
Verím, že napriek všetkému technologickému
pokroku bude stále platiť, že na koncert obľúbenej
kapely vždy pôjdem radšej fyzicky a reálny zážitok
mi nenahradí ani ten najdokonalejší video stream
v najlepšej kvalite obrazu a zvuku. Ten si rada
pozriem aj zaň zaplatím, ale len ak budem mať
práve chrípku (smiech).

Petra Novotná

šéfka marketingu a brandu
Slovak Telekom
(v roku 2021)

Eva Evita Urbaníková

šéfredaktorka magazínu Evita,
(v roku 2015)

Elektronické knihy? U nás je ešte v plienkach.
Máme síce každú knihu vo formáte e-knihy, a aj sa
predávajú, ale čísla sú úplne zanedbateľné.
10
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Postupom času sa trh operátorov tak zmenil, že
momentálne už nerozhoduje iba ponuka produktov
a služieb, ale je to viac o vzťahu so zákazníkom.
Urobiť všetko preto, aby nemal dôvod uvažovať
o tom, že odíde. Všetko im musí do seba zapadať.
A v každom vzťahu je dôležitá kvalita, ďalej je
potrebné dať najavo, že nám na tom druhom záleží
a nečakane ho aj pozitívne prekvapiť.
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Branislav Brzula

marketingový riaditeľ SR
(v roku 2019)

O 5, 10 alebo 50 rokov stále budeme diskont.
Len čo sa rozhodneme, že ideme spúšťať nový
komunikačný kanál v digitáli, tak si vždy
zadefinujeme jednoduché pravidlo. Musíme sa
stať lídrom vo veľkosti publika a zaujímavým
contentom, aby sa z nich stala renomovaná
platforma na komunikáciu so zákazníkom. A čo
je dôležité, pre každý kanál, pre každú sociálnu
sieť vytvárame originálny content. Aktuálne sa
plánujeme sústrediť na YouTube.

Milada Halová

šéfka odboru komunikácie
a stratégie značiek Tatra banka
a Raiffeisen banka, (v roku 2015)

Ak sa Tatra banka strategicky sústredí na
rast v prémiovom segmente, je prirodzené, že
v mediamixe sa bude zvyšovať podiel online
komunikácie. TV zostáva u oboch ako nevyhnutnosť
budovania asociácií. Raiffeisen má na opak silný
lokálny kontext, oveľa viac budeme pracovať s inými
nástrojmi, ako sú súťaže, lokálne eventy a silná
vizibilita v rámci mesta, kde máme pobočku.

Anton Molnár

riaditeľ firemnej
a marketingovej komunikácie,
Slovnaft (v roku 2015)

Lenka Surotchak
Nadácia Pontis
(v roku 2019)

Ak kedysi firma robila na poli zodpovedného
podnikania čokoľvek, čo chcela, tak dnes cítime, že
je veľmi dôležité, aby to súviselo s jej core biznisom.
Jedine tak budú biznis aj aktivity udržateľné.

Ak kedysi firma robila na poli
zodpovedného podnikania
čokoľvek, čo chcela, tak dnes
cítime, že je veľmi dôležité, aby
to súviselo s jej core biznisom.

Dnes je zákazník dostatočne uvedomelý a vníma
aj iné veci ako iba komunikáciu výhodnej ceny.
Preto chceme komunikáciu posunúť od produktovej
k imidžovej. Chceme do toho dávať viac emócie,
hovoriť o tom, že aj my sme tí, ktorým záleží
napríklad na prostredí – či sú to slovenské produkty,
ale aj šport, kultúra...

Ronald Lupták

group brand manager
Heineken Slovensko
(v roku 2018)

Mojím najväčším snom je mať po boku agentúry,
ktoré sú pre nás partnerom a pre ktoré sme my
atraktívnym partnerom. Vzájomný dialóg potom
obohacuje tak klienta, ako aj agentúru.

Jaroslav Kotápiš

marketingový riaditeľ Alza
(v roku 2019)

Alzák sa ľuďom dostane pod kožu. V dobrom alebo
v zlom, ale všetci vedia, že je to Alza. Stále sú tam
emócie. A vo chvíli, keď zákazník robí nejaké
rozhodnutie pri nákupe v online, myslí na Alzu.
Ak Alza bude prostredníctvom aplikácie
v zariadení zákazníka, ktoré dennodenne používa,
je to jej výhra.

Radovan Teuschel

riaditeľ odboru marketing
& komunikácia j&t banky
(v roku 2019)

Pravdepodobne neodvratným trendom je odlev
používateľov z Facebooku. Táto sociálna sieť na to
bude musieť reagovať a priniesť novinky, ktorými si
používateľov udrží. Prvou takouto lastovičkou bolo
napríklad spustenie 3D fotografií.
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ZA KAŽDÝM BANNEROM
AJ ZA KAŽDÝM KLINCOM SA SKRÝVA
NIEKTO, KTO SASNAŽÍ DOKÁZAŤ,

Martina Hrivnáková

griaditeľka odboru
korporátnej a marketingovej
komunikácie, VÚB banka
(v roku 2020)

ŽE NIČ NIE JE NEMOŽNÉ

Vo finančnom sektore bude zmena spotrebiteľského
správania zrejme výrazná. V každom prípade sa
pripravujeme na to, že ľudia zmenia spôsob, akým budú
riadiť svoje financie. Budú viac opatrní a budú viac
šetriť. Veľa ľudí prejde na digitálnu komunikáciu, stále
však zostane veľa takých, ktorí budú požadovať osobný
alebo telefonický kontakt s bankovým pracovníkom.

Nároky na brand
v MUW Saatchi & Saatchi
Reklama a reklamné
agentúry stoja na ľuďoch a my
v MUW to máme dokonca
zakódované priamo v názve
spoločnosti. Hoci sa vždy
snažíme prezentovať svojou
robotou a výsledkami ako
tou najlepšou reklamou pre
reklamnú agentúru, hľadáme
priestor aj pre ľudí. Pretože za
každým banerom aj za každým KAMIL CHARVÁT
Managing Director MUW
Klincom sa skrýva niekto, kto
Saatchi & Saatchi
sa snaží dokázať, že nič nie
je nemožné. Druhou kategóriou dôležitých ľudí sú naši klienti,
ktorých požiadavky a podnety nás neustále posúvajú dopredu.
Vďačíme im za to, že nám nedovolia zaspať na vavrínoch,
a v ideálnom prípade sa my cítime ako súčasť ich tímu, rovnako
ako oni toho nášho. Tak ako prichádzajú noví kolegovia a klienti,
mení sa s nimi aj to, čo MUW znamená na trhu.

Lucia Petrášová

šéfka marketingovej
komunikácie O2 Slovakia
(v roku 2019)

Kde je hranica uveriteľnosti? Práve v tom, či sa to
odzrkadľuje na biznise a na tom, ako pristupujú firmy
k zákazníkom. Hovoríme o férovosti a keby sme
zaviedli viazanosť alebo produkt, ktorý nebude fér,
môžeme o tom hovoriť, koľko chceme, ale nikto nám to
neuverí. Hranica je v tom, či firma hodnotu dodržiava.
Nemôže napríklad hovoriť o právach žien a následne
mať povedzme v interných pravidlách, že neprijíma
ženy po materskej na vedúce pozície. Firmy si na to
musia dať pozor a naozaj dodržiavať hodnotu, o ktorej
hovoria aj v produktovej a biznisovej rovine.

TOP MÍĽNIKY V KOMUNIKÁCII
Niekedy sa ťažko sumarizuje jeden
rok a rozhoduje o tom, ktorý projekt
a prečo vyzdvihnúť nad ostatné. Takže
v časovom rozmedzí 10 rokov môžeme
hovoriť najmä o vďake všetkým našim
partnerom za dôveru a spoluprácu:
ČSOB, Kooperatíve, JTRE... Ak by sme
však mali vybrať dvoch klientov, tak by to bol príbeh najväčšieho
a najmenšieho.

Denisa Pernicová

marketingová riaditeľka
BILLA (v roku 2021)
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S Telekomom dokážeme aj po
rokoch vzájomnej spolupráce
stále nachádzať originálne
komunikačné riešenia, ktoré
posúvajú nielen agentúrny
kreatívny benchmark. No
a vďaka spoločným rokom
partnerstva zároveň vieme hľadať riešenia, ktoré fungujú
a prinášajú výsledky. Preto môžeme hrdo povedať, že pracujeme
s operátorom roka.

MS204944/01

V BILLA reflektujeme, že spoločnosť sa neustále vyvíja
a do hry vstupujú nové technológie či platformy.
Prirodzene tomu prispôsobujeme aj naše komunikačné
ciele. Oveľa viac sa snažíme naše komunikačné aktivity
cieliť na zákazníka, pričom prihliadame najmä na jeho
preferencie a potreby. Využívame na to množstvo dát,
ktoré podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme, či už
ide o zásah televíznej kampane alebo o definovanie
focus groups. V porovnaní s minulosťou tak máme
lepšiu predstavu, čo je pre zákazníka pri nákupe najviac
dôležité, aké produkty si vkladá do košíka a prečo.
Veľkú rolu dnes zohráva aj digitálne prostredie, ktoré
je už neoddeliteľnou súčasťou našej marketingovej
komunikácie. V BILLA s ľuďmi denne komunikujeme
na Facebooku či Instagrame, na YouTube zas pravidelne
zverejňujeme videá, vďaka ktorým sa zákazník môže
bližšie zoznámiť s našimi aktivitami.

Druhý príbeh je o Rybe Košice, ktorá
prišla s malým zadaním na komunikáciu
tresky v majonéze. Po rokoch sme stále
spolu a kedysi imidžový klient u nás
narástol na nášho dôležitého a veľkého
partnera.
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ADVERTORIÁL

DVE VERZIE, ROVNAKÝ CIEĽ.
LEXUS NX MIERI NA SPOTREBU
Kvalita, spoľahlivosť a ekonomická jazda. Nie je náhoda,
že Lexus a luxus majú k sebe blízko. A nielen slovne.

Bezstarostná prevádzka
Model je v každom smere o čosi väčší,
čo zaistí ešte lepší priestorový komfort
v kabíne. Stále pomerne kompaktné vozidlo
teda ponúkne dostatok miesta aj pre rodinu
a jej potreby. Dominantou prednej časti
je upravená tradičná vretenovitá maska
chladiča, vzadu sú výrazným prvkom
napríklad nové koncové združené svetlá
v tvare písmena L ťahajúce sa po celej šírke
vozidla a doterajší emblém značky Lexus
nahradil názov „LEXUS“. Mohutnosť celého
auta umocňuje širší rozchod predných
a zadných kolies (ktorý umožnila platforma
K [GA-K]), nechýba dlhá a elegantná kapota,

krátke previsy a rozšírené oblúky kolies.
V nich sú uložené kolesá s priemerom až 20
palcov. Kabína upúta kvalitným moderným
spracovaním, ale i novým obrovským
14-palcovým displejom infotainmentu
s podporou bezdrôtovej konektivity Apple
CarPlay alebo káblovo AndroidAuto.

Ako to už býva
zvykom, Toyota a ani
Lexus nedajú dopustiť
na hybridné ústrojenstvo, s ktorým majú
bohaté skúsenosti.
Ako to už býva zvykom, Toyota a ani Lexus
nedajú dopustiť na hybridné ústrojenstvo,
s ktorým majú bohaté skúsenosti. Zákazník
pritom nemusí nič riešiť, hybridný systém
sa o všetko postará a vy čerpáte už len
všetky dostupné benefity. Najmä teda nízku
spotrebu paliva a s tým spojenú nižšiu
úroveň vypúšťaných emisií. Plne hybridný
variant Lexus NX 350h je možné voliť
s pohonom prednej nápravy alebo oboch
náprav E-Four, keď je maximálny výstupný

výkon 244 koní a šprint z nuly na stovku
zvláda za 7,7 sekundy. Základ s výbavou
Comfort a pohonom predných kolies je 47
900 eur. Za druhý elektromotor poháňajúci
zadnú nápravu si priplatíte asi dvetisíc
eur. Na vrcholnú výbavu Prestige si potom
pripravte minimálne 59 900 eur.

Prvý Lexus do zásuvky
Novinka NX však ponúka tichú a bezemisnú
prevádzku aj na dlhší čas, napríklad ak
zvolíte vôbec prvýkrát dostupný plugin hybridný variant 450h+, môžete si
užívať elektrickú jazdu približne až na
65 kilometrov. O zásobu energie sa stará
lítiovo-iónová batéria s kapacitou 18 kWh,
teda najviac vo svojej triede. Prídavný
elektromotor vzadu zaisťuje výkon výhradne
všetkých štyroch kolies so stádom 306 koní
a šprint na stovku má trvať iba niečo málo
nad šesť sekúnd. Skvelou správou je fakt,
že batožinový priestor a palivová nádrž
zostala aj pri plug-in hybride bez zmeny.
Kompromisy teda neprichádzajú. V tomto
prípade sa však začína cena až na sume
64 900 eur, keďže základom sa stala verzia
Executive, ktorá cenový rozdiel oproti
hybridnej výbave Comfort kompenzuje
množstvom bohatej dodatočnej výbavy.

MS205001/01

Ú

plne nový model NX totiž otvára
novú kapitolu a prichádza
namiesto modelu, s ktorým mala
značka v Európe veľký úspech a od
uvedenia na trh v roku 2014 z neho predala
viac ako 170-tisíc kusov. Drvivá väčšina
zákazníkov pritom siahla po modeloch
Lexus prvýkrát, vďaka čomu sa stal model
kľúčovým prispievateľom k rastu značky
v regióne. Podoba s predchodcom sa nedá
zatajiť, no 95 percent dielov vozidla je podľa
výrobcu úplne nových. Prvé vozidlá prídu
k zákazníkom ešte koncom tohto roka.
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SPOTREBNÉ SPRÁVANIE V DEKÁDE?

JEHO PODSTATA
SA NEZMENILA

My marketingoví ľudia
sa na spotrebiteľské
správanie pozeráme
utilitárne. Chceme mať
čo najviac informácií
o tom, kto tie naše
výrobky alebo služby
kupuje, ako ich
používanie súvisí
s trendmi v oblasti
životného štýlu a ktoré
technologické inovácie
sú zrelé na to, aby ich
spotrebitelia absorbovali. To všetko, pravda,
v záujme, zvýšenia
predaja a zisku.
14
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S

potrebiteľské správanie sa odohráva v určitom, vždy konkrétnom spoločenskom kontexte.
Je podmienené tak objektívne
– životnou situáciou, v ktorej sa človek
nachádza, ako aj ich rozmanitými individuálnymi motiváciami. Ako sa vyvíjalo
spotrebiteľské správanie v uplynulej
dekáde?

Dôvera a vývoj nákupného správania
Začiatok dekády bol poznačený pretrvávajúcou finančnou krízou (2008 – 2012).
Napriek tomu, že vtedajší „bojovníci
proti kríze“ chceli stimulovať spotrebu,
realita bola presne opačná; ľudia sa
snažili vyhnúť nadbytočným výdavkom
a skôr šetrili, než míňali. Až v roku 2013
spotrebitelia začali znovu nadobúdať

Vývoj indexu spotrebiteľskej dôvery na Slovensku
v rokoch 2020 až 2021

Poznámka: Hodnoty indikátora spotrebiteľskej dôvery sa pohybujú v rozmedzí od –100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do +100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické).
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Marian Timoracký

partner a strategický riaditeľ
MARK BBDO Bratislava

zmenilo, do popredia sa dostali nákupné
stratégie založené na pohodlí: pohodlné
nakupovanie bez stresu, a na hľadaní: vyhľadávanie výhodných akcií a sezónnych
výpredajov, nie kvôli tomu, že by na to
spotrebitelia nemali, ale preto, lebo ich
to bavilo. Ako sa spotrebiteľská nálada
zlepšovala, spotrebitelia začali byť čoraz
náročnejší. Na sklonku dekády 2010 –
2020 pribudla do ich spotrebiteľského
repertoáru nákupná stratégia zameraná
na kvalitu.
Utešenému zlepšovaniu spotrebiteľskej
dôvery a prehupnutiu do optimistickej
polohy však urobila škrt cez rozpočet
koronakríza, ako je to vidieť aj na grafe
Spotrebiteľského barometra dôvery.

Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské
správanie

Ako sa spotrebiteľská
nálada zlepšovala,
spotrebitelia začali
byť čoraz náročnejší.
Na sklonku dekády
2010 – 2020 pribudla
do ich spotrebiteľského
repertoáru nákupná
stratégia zameraná na
kvalitu.
trocha väčší pocit dôvery v sociálno-ekonomickú situáciu a celkovú reflexiu finančných pomerov vo svojich
domácnostiach.
Ako ukazuje krivka, v rokoch 2013 – 2015
dochádzalo k miernemu zlepšovaniu
spotrebiteľskej dôvery. Napriek tomu
však stále prevládali pesimistické nálady. Najčastejšími nákupnými stratégiami
obyvateľov Slovenska v tom čase boli
jednoduchosť: nakúpiť rýchlo, bez zbytočného zdržiavania, a šetrnosť: nakúpiť
iba to nevyhnutné, za čo najnižšiu cenu.
Neskôr – v rokoch 2016 až do začiatku
roka 2020 – sa spotrebiteľské správanie

Je zrejmé, že spotrebiteľské správanie
je silne ovplyvnené etapami života,
v ktorých sa ľudia nachádzajú, a s tým
súvisiacimi disponibilnými príjmami.
K zmenám v spotrebiteľskom správaní
však dochádza aj pod vplyvom takých
spoločensko-ekonomických zmien,
akými sú napríklad postupný odklon
ekonomiky od priemyslu k službám, rast
celkovej vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, zväčšujúca sa stredná vrstva
(mimochodom, do strednej triedy patria
na Slovensku dve tretiny obyvateľstva)
i čoraz väčšia skupina tzv. silver hereos,
ktorí sa stávajú zaujímavou cieľovou skupinou nielen pre výrobcov prípravkov na
zmiernenie bolestí a zápalu kĺbov, ale aj
pre poskytovateľov pripojenia na internet
či výhodných investičných produktov.
Podľa prieskumu silver hereos (vzorka 1
032 respondentov vo veku 48 – 65 rokov)
už v roku 2016 takmer 80 percent z nich
platilo všade, kde sa dá, platobnou kartou, čo bolo viac ako tých, ktorí kartami vyberali hotovosť z bankomatu (70
percent), a tretina z nich už vtedy platila
účty bežne cez internet.
Zmeny v spotrebiteľskom správaní sú
v rámci celej populácie drajvované
predovšetkým:
inováciami produktov a uvádzaním
nových služieb (v súčasnosti napríklad
automobily s hybridným pohonom, virtuálni asistenti, služby zdieľanej ekonomiky ako Uber, Bolt, Airbnb, bikesharing...
a i.)

novými spôsobmi nakupovania (napr.:
drive through, click&collect, doručenie
tovaru do balíkomatov... a i.)
dostupnosťou obchodov (rozširovanie
obchodných sietí, hypermarkety a nákupné centrá v každom okresnom meste
a i.)

Bankový sektor výrazným spôsobom
ovplyvňuje spotrebiteľské správanie aj
ďalšími inováciami.
Za uplynulých desať
rokov sme si zvykli na
internet a mobil banking, hlasovú biometriu, mobilné aplikácie,
bezkontaktné platby či
platby pomocou smart
hodiniek.
trendmi v životnom štýle (životný štýl
trvalo udržateľného rozvoja, nárast záujmu o farmárske potraviny, športovanie
a aktívny pohyb s využitím rozmanitých
aplikácií na zaznamenanie trasy, počtu
prejdených krokov a spálených kalórií,
ale aj inklinácia k rôznym druhom spiritualít, príklon k hazardu... a i.)

Digitalizácia platieb
Za azda najviditeľnejšie zmeny v spotrebiteľskom správaní však možno považovať zmenu spôsobu, akým platíme za tovary a služby. Kým ešte v roku 2009 sme
žili prevažne v „dobe cashu“ (53 percent
všetkých platieb prebiehalo v hotovosti),
v roku 2020 hotovostné platby predstavovali už len 13 percent. Ako vidno z grafu,
nožnice sa roztvorili v prospech platieb
kartami (zo 47 percent v roku 2009 na 87
percent v roku 2020).
Bankový sektor výrazným spôsobom
ovplyvňuje spotrebiteľské správanie aj
ďalšími inováciami. Za uplynulých desať
rokov sme si zvykli na internet a mobil
banking, hlasovú biometriu, mobilné
aplikácie, bezkontaktné platby či platby
pomocou smart hodiniek. Konkrétne
napr. podiel platieb prostredníctvom
aplikácií Google Pay a Apple Pay v slovenských bankách vzrástol za necelé
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Roztvárajúce sa nožnice:
platby kartami vs. platby v hotovosti

autoatlasy sme vymenili za GPS navigácie, zdvojnásobili sme počet používateľov Facebooku...

Pandémia urýchlila trendy v správaní
spotrebiteľa
Epidémia koronavírusu COVID-19 obnažila, respektíve urýchlila viaceré trendy
v spotrebiteľskom správaní, ktoré tleli
pod povrchom. Ukazuje sa tak, že všetko
zlé je na niečo dobré. Čo mám na mysli?

Zdroj údajov: jedna z troch najväčších bánk v SR

dva roky z nuly (rok 2019) približne na 10
percent (leto 2021).
Digitalizácia platieb a nákupného správania vôbec je určite tou najvýraznejšou črtou charakterizujúcou uplynulú
dekádu spotrebiteľského správania.
Treba však povedať, že digitálny svet už
existuje nejaký ten rok a v uplynulom
desaťročí sa podiel používateľov internetu na Slovensku až tak dramaticky
nezvýšil. Koniec-koncov, nemá už ani
veľmi kam rásť. Zatiaľ čo v roku 2010
predstavoval podiel ľudí s prístupom na
internet 76 % populácie, v roku 2020 to
bolo 83 %.

Digitalizácia slovenských domácností
Počas tohto obdobia však došlo k výraznej digitalizácii slovenských domácností. V súčasnosti priemerná domácnosť
vlastní približne 6 zariadení, ktorými
má možnosť pripojiť sa do internetu
(konkrétne: aspoň 2 mobilné telefóny,
1 tablet, 1,5 notebooku, 0,5 stolného
počítača a približne 1 smart TV). Za
ostatných desať rokov sme mobilné
telefóny vymenili za smartfóny, ako je
vidieť v grafe, namiesto esemeskovania
dátujeme, z pozerania filmov z DVD sme
prešli na ich streamovanie, dátové súbory už neprenášame na USB kľúčoch, ale
zdieľame ich prostredníctvom cloudu,

Digitálny svet už
existuje nejaký ten
rok a v uplynulom
desaťročí sa podiel
používateľov internetu
na Slovensku až tak
dramaticky nezvýšil.
Koniec-koncov, nemá
už ani veľmi kam rásť.
Zatiaľ čo v roku 2010
predstavoval podiel
ľudí s prístupom na
internet 76 percent
populácie, v roku 2020
to bolo 83 percent.
16
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Posilnená orientácia na zdravie
Pod vplyvom koronakrízy si mnohí
ľudia uvedomili krehkosť svojho bytia.
Ukazuje sa, že zameranie na zdravie
bude strategickým diferenciátorom
značiek a ľudia sa budú obracať predovšetkým na značky, ktoré im poskytnú
bezpečnosť a ktorým môžu v čase neistoty dôverovať.
Nárast vedomej spotreby
Spotrebitelia si začali viacej uvedomovať, čo a ako kupujú. Usilujú sa obmedziť
plytvanie potravín, triedia odpad, vyhýbajú sa plastovým obalom, nakupujú
bezobalové tovary.
Akcelerácia digitálnych zručností
Ľudia sa počas koronakrízy naučili streamovať videá, používať videokonferenčné hovory, objednávať jedlo cez mobilné
aplikácie či internet.
Nárast e-commerce
Pandémia koronavírusu spôsobila revolúciu v správaní slovenských
spotrebiteľov v online priestore. V roku

Počet predaných smartfónov vo svete

Zdroj: Statista 2021
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2020 Slováci na internete minuli až 1,75
miliardy eur, čo predstavuje oproti roku
2019 nárast až o 29 percent.
Domáci hub
V dôsledku lockdownu si ľudia prispôsobili svoje obydlia na akési centrá
práce, zábavy, oddychu, športovania
a vzdelávania súčasne. „V istom zmysle sa práca vracia do koľají, v ktorých
prebiehala takmer celé dejiny, keď bola
oveľa viac naviazaná na domov. Roľníci
žili na svojej pôde, ktorú obrábali, remeselníci pracovali blízko svojho domu
a obchodníci mali obchody na prízemí

V roku 2020 Slováci
na internete minuli
až 1,75 miliardy eur,
čo predstavuje oproti
roku 2019 nárast až
o 29 percent.
svojich domov. Osobné a pracovné sa
miešalo; deti nevnímali svojich rodičov
len ako členov rodiny, ale aj ako pracujúcich. S nástupom tovární a kancelárií sa v priebehu posledných 200

rokov rodinný a pracovný život prudko
rozdvojil.“
Ako teda vidno, podstata nákupného
správania (to povestné „prečo“) sa nezmenila – ľudia kupovali vždy len také
výrobky a služby, ktoré poznajú (nazvime to hoci mentálnou dostupnosťou),
dajú sa ľahko kúpiť (fyzická dostupnosť),
sú spoločensky akceptovateľné a vďaka
ktorým majú zo seba dobrý pocit. To,
čo sa zmenilo, sú len formy, t. j. „ako“
a „čo“ nakupujeme.
Zakaria, F.: Desať ponaučení pre postpandemický svet.
MS204968/01

ASI BY SME NENAŠLI LEPŠIU
ZNAČKU NA HODNOTENIE DEKÁDY

ADAM HORECKÝ
Strategy Director
MADE BY VACULIK

AKO TATRA BANKU

Z

nie neuveriteľne, že Tatra banka
začala pred vyše desiatimi
rokmi klásť dôraz na digitálne
bankovníctvo v prostredí
smartfónu. Čo na začiatku pôsobilo pre
mnohých ako rozmar a čisto statusová vec,
dnes využíva takmer každý. Nehovoriac

o akcelerácii využívania digitálnych
technológií po vypuknutí pandémie.
Niekedy máme pocit, ako keby sa priority
dekády vlastne prispôsobili Tatra banke,
ktorá právom nesie titul „Najinovatívnejšia
digitálna banka na svete“ podľa Global
Finance 2019.

V agentúre sme hrdí,
že sme neustále pri
tom a môžeme tak
pomáhať budovať
ikonickú značku.

Míľniky Tatra banky
Prednedávnom sme prišli na to, že
najikonickejšími kampaňami pre Tatra
banku boli práve tie, ktoré priamo súviseli
s inováciami, ktoré menili trh. Išlo predsa
o „Inovácie, ktoré menia váš svet“.

Mobilné platby

Výber z bankomatu mobilom

Smartfón odomkol nekonečné možnosti
(čo si ľudia mohli vyskúšať v prvom
interaktívnom SK YT videu).

Vyberanie hotovosti bolo také rýchle,
že sme ho v spote stihli ukázať 2-krát.

Hlasová biometria

Tvárová biometria

Digitálny úver

Ikonický hlas Tomáša Maštalíra stačil na
jeho identifikáciu, čo sme dramatizovali
v spote bez obrazu (šialenosť v kontexte
GRID kariet).

Na otvorenie účtu zrazu stačili tváre, ktoré
sme v kampani roztancovali s podmanivou
hudbou, z ktorej sme nakoniec museli
vyrobiť full track.:-)

Insightom „Nemusíme sa vidieť” sme
doslova obsadili kategóriu digitálnych
produktov.
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ROZHOVOR

TRANSFORMÁCIA
ZNAČKY KIA
CHCEME INŠPIROVAŤ
A NAPĹŇAŤ
OČAKÁVANIA
ZÁKAZNÍKOV
Auto-moto segment prešiel za uplynulé obdobie
výraznou zmenou a ďalšia výzva ho čaká
v budúcnosti. Ako vníma uplynulú dekádu
v komunikácii tohto sektora a kde vidí najväčšie
výzvy pre budúcnosť, hovorí Radovan Pokojný,
marketingový riaditeľ značky KIA.
NAJVÄČŠIE MÍĽNIKY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII
ZA UPLYNULÝCH DESAŤ ROKOV...
Marketingová komunikácia z môjho
pohľadu za ostatných 10 rokov prešla
a ešte stále prechádza zaujímavou cestou.
Mení sa publikum, mení sa scéna, menia
sa herci a mení sa spôsob hrania. Vo
všeobecnosti môžeme povedať, že sa mení
celé „komunikačné“ divadlo.
Dospela generácia mileniálov, z ktorých
sa stala silná, kúpyschopná cieľová skupina a je čoraz dôležitejšie nájsť spôsob, ako
túto cieľovú skupinu osloviť. Keďže v menšej miere reaguje na klasické reklamné
podnety a vyžaduje autentickosť, interakciu a marketing, ktorý nejakým spôsobom
vystupuje z radu, musí aj komunikácia
hľadať nové cesty. V tejto súvislosti je
potom evidentné, že dnes je tým „magickým“ slovom a míľnikom, ktorý aktuálnu
marketingovú komunikáciu charakterizuje, práve digitál.

ČO POVAŽUJETE V DIGITÁLI ZA TO NAJDÔLEŽITEJŠIE?
Svet sa do digitálu zbláznil a bez digitálu
si dnes nevieme predstaviť takmer žiadnu
relevantnú komunikačnú kampaň. Ak
18
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sa na digitál pozrieme bližšie, tu je viac
častí, ktoré považujem za fascinujúce
a zasluhujúce pozornosť. Prvou z nich
sú sociálne siete. Sociálne siete dnes
na jednej strane spájajú svet viac ako
kedykoľvek predtým, na druhej strane
ho, práve naopak, viac ako kedykoľvek
inokedy, rozdeľujú. Pomáhajú budovať
zmysluplné projekty a pekné vzťahy, ale

Dnes je tým „magickým“ slovom a míľnikom, ktorý aktuálnu
marketingovú komunikáciu charakterizuje,
práve digitál.
tiež pomáhajú ovplyvňovať a meniť realitu
alebo politikom vyhrávať voľby. V každom
prípade, sú pre mňa dnes „povinnou“
jazdou a prvou voľbou v marketingovej
komunikácii. Druhým fenoménom je
pre mňa video. Videoobsah je niečo, čo

robí z menej záživného čítania informácií zážitkový a zábavný vnem, ktorý nás
všetkých baví oveľa viac a má pre marketingovú komunikáciu z môjho pohľadu
nenahraditeľnú úlohu. S čoraz jednoduchšími možnosťami user generated content
však aj tu platí: „Dobrý sluha a zlý pán.“
No a v neposlednom rade spomeniem
online nakupovanie, ktoré si postupne
viac či menej úspešne hľadalo svoju cestu
naprieč tovarovými segmentmi a z ktorého sa zo dňa na deň stal pre pandémiu
MUST vo všetkých oblastiach vrátane
nášho automotive segmentu.

ČO BOLO OSOBNE PRE VÁS V TOMTO OBDOBÍ
TO NAJPODSTATNEJŠIE?
Pre mňa osobne bolo najpodstatnejšie
nespreneveriť sa svojim hodnotám, nepodľahnúť tlaku na jednoduché získanie
veľkého zásahu najmä v online prostredí
využitím jednoduchej cesty platených
spoluprác. Som rád, že sme zostali verní
vytváraniu zmysluplných projektov
a partnerstiev, ktoré posúvajú našu
značku a zároveň majú širší spoločenský
rozmer.
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TO NAJDÔLEŽITEJŠIE V ĎALŠEJ DEKÁDE VO VÝVOJI AUTO-MOTO SEGMENTU...
Automotive segment je v niečom rovnaký ako ostatné
segmenty, ale má, samozrejme, aj svoje špecifiká. Rovnako
ako ostatné segmenty sa ho týkajú globálne spotrebiteľské
a mediálne trendy. Špecificky je však ovplyvnený požiadavkami legislatívy EÚ v súvislosti so znižovaním emisií
skleníkových plynov a s nimi súvisiacim prechodom na
alternatívne zdroje energie. Hybridné, plug-in hybridné
a plne elektrické vozidlá sú tým druhom vozidiel, na ktoré
sa bude v budúcnosti čoraz viac klásť dôraz, a to aj v marketingovej komunikácii automobiliek.
Elektrifikované vozidlá prinášajú zákazníkom úplne iný zážitok z jazdy, ale aj z používania vozidla, preto bude komunikácia v najbližšom období plniť viaceré funkcie – okrem
klasickej propagačnej bude aj vzdelávať a tiež budovať nový
imidž automobilových značiek. Sme v období, keď sa z technologickej novinky určenej pre zopár nadšencov stáva
technológia so širokým využitím a blízka budúcnosť je pre
nás tým obdobím, keď tento prechod pokračuje mimoriadne rýchlym tempom a míľovými krokmi.

VIDÍTE EŠTE PRIESTOR OKREM ELEKTROMOBILITY NA INÉ TÉMY?
Elektromobilita je však iba jedným dielom skladačky, na
ktoré sa pripravujeme. Naši zákazníci čoraz viac očakávajú
ďalšie technologické novinky, ako sú služby celkovej individuálnej mobility, pripojiteľnosť vozidiel a služby s tým
spojené a tiež v budúcnosti autonómia vozidiel. Ja osobne
sa na toto obdobie veľmi teším, pretože naša značka je dlhodobo priekopníkom v týchto oblastiach a ponúka množstvo
zaujímavých riešení, z ktorých časť sme už predstavili
alebo v blízkej budúcnosti predstavíme.

NAJVÄČŠIA VÝZVA PRE ZNAČKU KIA?
Kia začiatkom tohto roka odštartovala kompletnú transformáciu. Predstavila svoj nový zámer značky, ambície
do budúcnosti a nový slogan „Movement, that inspires“
(„Pohyb, ktorý inšpiruje“), ktorým podčiarkuje nový zámer
a zdôrazňuje, že pohyb bol, je a vždy bude jadrom našej
značky. Pohyb je dôležitý v tom, aby sme mohli napredovať,
vyvíjať sa a zdokonaľovať sa. Naša nová stratégia odráža širšiu víziu mobility a rozširovanie do nových oblastí s cieľom
podporiť udržateľnú mobilitu. Novým zámerom značky Kia
je inšpirovať zákazníkov prostredníctvom produktov, služieb a ich skúsenosti so značkou. V rámci nového zámeru
bude značka Kia plniť meniace sa očakávania zákazníkov.
Spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú flexibilné, ekologické
a integrované formy dopravy. Novou stratégiou značky
Kia je na tieto meniace sa očakávania reagovať a vytvárať
ich prostredníctvom vývoja produktov a služieb, tak aby
spĺňali potreby zákazníkov na celom svete. Zároveň si
chce rozšíriť svoju obchodnú činnosť o vozidlá na špeciálne použitie a mnoho ďalšieho. Popri tomto úsilí bude
spoločnosť Kia súbežne podporovať udržateľnejšiu výrobu
využívaním čistej energie a recyklovateľných materiálov.
Rovnako sa zameriame na popularizáciu elektrických vozidiel. Plánujme posilniť sortiment produktov a do roku 2027
uviesť na trh sedem nových špecializovaných elektromobilov. Našou najväčšou výzvou je v týchto plánoch naplno
uspieť a presvedčiť o ich opodstatnenosti našich aktuálnych
i budúcich zákazníkov.

10 rokov značky KIA:
Z podceňovaného káčatka krásna labuť
„Značka Kia urobila v uplynulej dekáde obrovský posun vpred a dovolím
si povedať, že z podceňovaného
káčatka sa stala nádherná labuť,“
hovorí Radovan Pokojný o míľnikoch
pre značku Kia. Značka prijala tiež
niekoľko odvážnych rozhodnutí,
ktoré ju postupne vyprofilovali medzi
najúspešnejšie automobilové značky.

7-ročná záruka
Medzi najdôležitejšie míľniky za
ostatných 10 rokov rozhodne
patrí zavedenie bezkonkurenčnej
a jedinečnej 7-ročnej záruky Kia na
všetky modely, čím Kia preukázala,
že spokojnosť a bezstarostnosť
zákazníkov je jej dlhodobým cieľom
a poslaním.

Dôraz na dizajn
Nepochybne ďalším mimoriadne
dôležitým míľnikom v ostatnej
dekáde pre značku Kia bol dizajnový
jazyk, ktorý vytvoril hlavný šéfdizajnér Peter Schreyer. Podarilo sa mu
zadefinovať charakteristickú črtu,
ktorou bola mriežka chladiča v tvare
tigrieho nosa. Modely Kia navrhnuté
pod jeho vedením získali množstvo
prestížnych dizajnérskych ocenení,
ale čo je najdôležitejšie, získali si
priazeň európskych zákazníkov.

Stratégia elektrifikácie
Ďalším mimoriadne dôležitým
míľnikom je dlhodobá stratégia
elektrifikácie a aktuálna bohatá
paleta elektrifikovaných modelov.
Európska legislatíva je striktná
v znižovaní flotilových emisií. Z tohto
pohľadu však Kia nemusí mať obavy,
pretože na znižovaní flotilových emisií dlhodobo intenzívne pracuje a je
jedným z lídrov vozidiel s alternatívnym pohonom. Má viacero modelov
s pohonom hybrid, plug-in hybrid
alebo plne elektrických vozidiel
s mimoriadnymi technologickými
parametrami dojazdu a nabíjania.
Najnovší, plne elektricky crossover
Kia EV6 toto vedúce postavenie ešte
posilní.

Spustenie online predaja vozidiel
Svet ešte stále bojuje s pandémiou
COVID-19, Kia však aj v tomto
náročnom období našla príležitosť
a ďalším dôležitým míľnikom bolo
spustenie online predaja vozidiel.
Kia je vôbec prvá automobilová
značka na Slovensku, ktorá online
predaj vozidiel spustila. Platforma
online predaja je novým predajným kanálom, ktorý ponúka
pohodlné a rýchle riešenie pre generáciu spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú nákup cez internet. Kia
opäť deklaruje a podčiarkuje svoju
túžbu po inováciách a dôležitosť
zákazníka vo svojich projektoch.

Nové logo a claim podčiarkujú
novú filozofiu
V neposlednom rade veľmi dôležitým míľnikom, ktorý uzatvára túto
úspešnú dekádu značky Kia, je jej
transformácia, jej nové smerovanie
a filozofia, ktorou značka prešla
začiatkom tohto roka a ktoré je
podčiarknuté novým logom a novým brand claimom „Movement,
that inspires“ („Pohyb, ktorý
inšpiruje“).

Najväčšia výzva pre značku Kia
v uplynulej dekáde
V prvých rokoch uplynulej dekády
sa pri komunikácii značky Kia
kládol dôraz hlavne na racionálne
argumenty – vynikajúci pomer
medzi cenou a kvalitou vozidiel
Kia, na značku a upevnenie jej
postavenia v spotrebiteľskom
vnímaní. Nemalú úlohu zohrával
dôraz na kvalitu podporený jedinečnou 7-ročnou zárukou a tiež
fakt, že Kia svoje najobľúbenejšie
modely Ceed a Sportage vyrába na
Slovensku. Všetky tieto vlastnosti
zostávajú i naďalej platné, aktuálne však v komunikácii zdôrazňujeme vlastnosti, ktoré sú dôležité pre
našich zákazníkov, ktorých inšpirujeme k pohybu prostredníctvom
našich produktov, ich dizajnu,
technológií, imidžu a emócii.
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NAJEFEKTÍVNEJŠIE
REKLAMY DESAŤROČIA
Klub reklamných agentúr každý rok oceňuje najefektívnejšie reklamy.
Ide o prestížnu udalosť roka, pretože cena za efektívnu reklamu sa udeľuje
nielen agentúre, je vizitkou práce marketéra. Je zaujímavé sledovať,
ako vývoj pohľadu na efektívnu reklamu ovplyvnil vývoj digitálu.

2010

Juraj Vaculík

SLOVENSKÉ SVETOVÉ PIVO, JEDINÉ ZLATO
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Istropolitana Ogilvy
2. Wiktor Leo Burnett
3. Effectivity, Mayer/McCann Erickson

Vaculik Advertising,
prezident KRAS

– Byť bohatý je skvelé a striebro pre
Kofotiny pre Kofolu.

Najefektívnejšie práce/klienti:
Ročník patril Istropolitane. Tá získala
za prácu Slovenské svetové pivo pre
Heineken zlato, striebro pre Kelt: Takto
oddychujú chlapi a ďalšie dve striebra
pre Slovak Telekom: Optická sieť a Dedé.
Na konto si agentúra pripísala ešte bronz
za prácu pre VÚB banku. Wiktor Leo
Burnett oslavoval zlato pre J&T banku

Heineken - Slovenské svetové pivo

2011

EFFIE BEZ STRIEBRA. UDALOSŤ ROKA PRVÝKRÁT AJ S AGENTÚROU ROKA
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Istropolitana Ogilvy
2. Wiktor Leo Burnett
3. Effectivity
Najefektívnejšie práce/klienti:
Bol to ročník, ktorý ovládli dve
agentúry: Istropolitana Ogilvy a Wiktor
Leo Burnett. Odovzdali sa dve Zlaté
EFFIE, jedna putovala pre Orange
Improliga (Wiktor Leo Burnett) a druhá
pre nový koncept Lepiči a VÚB banku
(Istropolitana Ogilvy). Celkovo bolo
udelených 7 EFFIE, strieborná ani jedna.

20
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Mrzí ma, že je stále veľa klientov, ktorí nie
sú ochotní zverejňovať výsledky, respektíve
sa nevenujú profesionálnemu meraniu
a vyhodnocovaniu svojich kampaní.

Zároveň to bol prvý ročník, keď sa po
skončení odovzdávania cien EFFIE
AWARDS udelilo aj ocenenie Agentúra
roka.

Peter Mažerik

Senior Marketing Analyst,
Tatrabanka, predseda poroty

Relevantným vstupom pre hodnotenia
bolo určite osobné prezentovanie
prihlásených prác s možnosťou diskusie.
Prekvapila ma rivalita konkurenčných
reklamných agentúr, ktorá sa prejavila
aj počas verejných prezentácií. Niektoré
momenty neboli úplne namieste. Mám na
mysli hlavne sústredenie sa na ‚hľadanie
chýb‘ a opakované zdôrazňovanie týchto
‚chýb‘ v prihláškach zo strany niektorých
porotcov.

VÚB banka - Lepiči
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2012

ZLATÝ PIŠTA LAKATOŠ A PRVÁ EURÓPSKA EURO EFFIE
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Wiktor Leo Burnett
2. MUW Saatchi&Saatchi
3. MUW Digital, Istropolitana Ogilvy
Najefektívnejšie práce/klienti:
V roku 2012 sa z jedinej Zlatej EFFIE
tešila agentúra Wiktor Leo Burnett, ktorá
pripravila prácu pre Orange Slovensko
– Vianočná a Novoročná kampaň Pišta
Lakatoša. Agentúra získala aj ďalšie
dve Strieborné EFFIE – Úprimné Kura
(Hyza) a za Nakupujte len s občianskym
preukazom (Consumer Finance

Holding). Striebornú EFFIE malo MUW
Saatchi&Saatchi za launch Easy Maestro
pre Slovak Telekom a MUW Digital za
launchovaciu kampaň pre ZUNO banku.
Za túto prácu získala agentúra vôbec
prvú EURO EFFIE na Slovensku.

PRVÁ OCENENÁ DIGITÁLNA PRÁCA. A HNEĎ VZBUDILA POLEMIKU

Najefektívnejšie práce/klienti:
Jediné zlato udelila porota práci Sagan
parking on Citroën od Istropolitana
Ogilvy. Po striebro si prišla Zaraguza
Digital, a to dvakrát za tú istú prácu
Rytmusova finančná akadémia pre Tatra
banku. Bronzové ocenenie putovalo
do VCCP pre Telefónicu za prácu Ako
zmeniť telekomunikačný trh a získať

1,5 milióna zákazníkov. S dvoma
bronzovými oceneniami odchádzalo aj
MUW Saatchi&Saatchi za Happy Paušály
(Slovak Telekom) a Veľký Tresko (Ryba
Košice). Zlatá EFFIE však vzbudila
polemiku. Bola to totiž prvá ocenená
práca, ktorá bola virálom, a teda nešlo
o podporu predaja výrobkov a služieb
klientov. Cieľom videa totiž bolo vytvoriť
mediálny buzz a spontánne PR, ako
aj dosiahnuť počet videní na úrovni
30-tisíc... Zároveň je potrebné dodať, že
EFFIE prešla veľkými zmenami – dve
poroty, zmena hodnotiaceho systému.

2014

Najefektívnejšie práce/klienti:
Do súťaže efektivity poslali agentúry
najmenej prihlášok za dané obdobie.
Zrušili sa prezentácie pred porotou a do
hodnotenia vstúpilo pravidlo, že porota
môže oceniť zo všetkých prihlásených
prác maximálne dve pätiny. Do EFFIE
sa mohli prihlásiť po novom digitálne
agentúry a menší zadávatelia. Málo
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Marian Timoracký

v tom čase Managing
Partner United Consultant

Tohtoročnou zlatou EFFIE uštedrila porota
facku všetkým tým reklamným agentúram,
ktoré marketingovú komunikáciu robia
preto, aby podporili predaj výrobkov
a služieb svojich klientov.

Miriam Benčíková
– Kušnírová

ZVLÁŠTNA EFFIE BEZ ZLATA
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1., 2. MADE BY VACULIK,
Wiktor Leo Burnett
3. Istropolitana Ogilvy

Ako zadávateľovi mi chýbal celkový pohľad
poroty na chápanie efektivity v reklame.
Pre mňa je efektivita jediná hodnota, ktorá
určuje, či moja kampaň bola úspešná
v počte finálne predaných kusov.

Orange/ FunFón– Vianočná
a Novoročná kampaň Pišta Lakatoša.

2013

Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Zaraguza Digital
2. Istropolitana Ogilvy
3. MUW Saatchi&Saatchi

Marek Mikle

riaditeľ odboru Korporátna
a marketingová
komunikácia, VÚB banka

Bencik Culinary Group,
predsedníčka poroty

prihlásených prác prinieslo málo
ocenených. Porota ocenila tri práce, zlato
nebolo ani jedno. Po jednej Striebornej
EFFIE si odniesli agentúry MADE BY
VACULIK za prácu pre Tatra banku
Mobilné platby TB a Wiktor Leo Burnett za
FunFón Férovku pre Orange Slovensko.

Mrzí ma, že takmer absentovali online/
digitálne kampane a žiadna sa nedostala
na shortlist.
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2015

Dušan Viszt

KEĎ FOFOLA ZÍSKALA „IBA“ ZLATO

Najefektívnejšie práce/klienti:
V tomto ročníku boli udelené štyri kovy.
Jediná Zlatá EFFIE putovala do Zaraguzy
za kampaň šušlavého psa Ftefana – pre
Fofolu/Kofola. Strieborný zostal launch
4G siete pre Slovak Telekom S4Gan od
MUW Saatchi&Saatchi a práca Čítam
u Klaiho pre Kolomana Kertésza Bagalu.
Bronz si odniesla práca „Povedz mi to
do očí“ od agentúry Mayer/McCann

Erickson pre Nadáciu otvorenej
spoločnosti. Porota dlho diskutovala
o Grand EFFIE pre Fofolu, najvyššie
ocenenie nebolo odovzdané pre chyby
v prihláške. O rok neskôr Zaraguza
presvedčila porotu na Euro EFFIE, kde
za Ftefana získala zlato.

Kofola ČeskoSlovensko – Fofola

2016

Eva Čonková

riaditeľka odboru
marketingu a komunikácie,
Prima banka

ZLATÝ BAŽANT ’73 BRILANTNÝ STRATEGICKÝ NÁPAD
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Wiktor Leo Burnett
2. Istropolitana Ogilvy,
Muw Saatchi&Saatchi
3. Zaraguza

a Juro, ľudový operátor (Slovak Telekom,
MUW Saatchi&Saatchi).
Heineken - Zlatý Bažant ’73

Najefektívnejšie práce/klienti:
V tomto ročníku boli udelené len tri
kovy, jeden zlatý, dva strieborné. Zlatú
EFFIE tak získala práca launch piva
Zlatý Bažant ’73 pre Heineken Slovensko
od agentúry Wiktor Leo Burnett.
Dva bronzy putovali za práce: Petra
Polnišová skúša VÚB (Istropolitana)

Pavol Minár

Kampaň Zlatý Bažant ’73 získala zlato, lebo
v nej ide o brilantný strategický nápad.

Dáša Juríková

v tom čase riaditeľka odboru
komunikácie a PR Poštová
banka, predsedníčka poroty

TRIUMFOVALO MOJE DIEŤA A LIŠIAK ZO SADU.
BOLA TO AJ VEĽKÁ DISKUSIA O DIGITÁLNYCH PRÁCACH

Najefektívnejšie práce/klienti:
V tomto ročníku bolo udelených
desať kovov. Pričom dve Zlaté EFFIE
si odniesla agentúra Istropolitana za
prácu Toto je moje dieťa pre Magnu.
MADE BY VACULIK pripravila launch
Lišiaka zo Sadu pre Heineken, čo porota
taktiež ocenila zlatom. Porota okrem
22
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Výsledky EFFIE potvrdili fakt, že
výnimočnosť marketingovej kampane
nestojí len na reklamnej agentúre, ale
rovnako aj na kvalite strategických vstupov
zo strany klientov.

stratég Istropolitana
Ogilvy

2017

Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Istropolitana Ogilvy
2. MADE BY VACULIK
3. Wiktor LEO BURNETT

Niektorí porotcovia mali tendenciu skĺznuť
do názoru, že čokoľvek, čo budgetovo
prekračuje 200-tisíc eur, na súťaži
efektivity nemá čo hľadať. Snažili sme sa
im vysvetliť, že telco alebo bankový biznis
je o spenderoch 300-, 400- až 500-tisíc eur.
Práve títo klienti by nemali byť zámienkou,
aby boli nakoniec diskvalifikovaní.
A prečo Fofola nezískala Grand EFFIE? Pre
nedostatky v prihláške.

práce pre Magnu dlho hodnotila prácu
17. november pre O2 od TRIAD, ktorá
nakoniec získala striebro.
Heineken
– Lišiak zo sadu

Magna
– Moje dieťa

Z nášho lokálneho pohľadu EFFIE sa
rovná efektivita, a to znamená ‚tvrdý‘
sales, pričom EFFIE podľa mňa nie je
súťaž sales oddelení. Myslím si, že si to tak
trochu zjednodušujeme, ale aj zbytočne
namýšľame, že keď sa predáva, tak je za tým
len naša dobrá kampaň. Je za tým množstvo
faktorov: distribúcia, odmeňovacie schémy,
direct komunikácia, datamining a podobne.
MS204944/02

Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Istropolitana Ogilvy
2. Muw Saatchi&Saatchi

Head of Group Marketing,
Sperbank Europe
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2018

Miloš Lalka

Communication & Brand
Director, Orange Slovensko
a predseda poroty

ŠTEDRÁ A KVALITNÁ EFFIE

Najefektívnejšie práce/klienti:
Bol to jeden z najsilnejších ročníkov, čo
sa týka počtu rozdaných ocenení. Porota
odovzdala tri zlatá: pre Tajomstvo
pravého kávičkára pre Baliarne Poprad
od Zaraguzy. Ďalšiu Zlatú EFFIE si
odniesla Istropolitana Ogilvy za prácu
Výdrž s Lacom Borbélym pre Niké.
A tretiu MUW Saatchi&Saatchi za prácu

Ako Sagan zmenil Telekom pre Slovak
Telekom. Striebornú EFFIE si odniesla
práca Čauko Nealko, vitaj Zlatý Bažant
0,0 % pre Heineken od Wiktor Leo
Burnett. Porota udelila až šesť bronzov.
Témou ročníka bolo hodnotenie prác
s etickým nálezom a tiež hodnotenie
prác z kategórie Dobročinný marketing.

2019

Ronald Lupták

ROK ABSOLUTKY, ZVIDITEĽNILI SA ELITE A THIS IS LOCCO
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Elite Solutions
(v súčasnosti Elite Monday Lovers)
2. Wiktor Leo Burnett

pre Liptov od agentúry THIS IS LOCCO
a práci Adoptuj si posteľ pre Depaul
Slovensko od agentúry Elite Solutions.

Najefektívnejšie práce/klienti:
EFFIE ovládla práca Slovensko žije
všetkými farbami pre Pernord Ricard
od TRIAD-u, získala dva kovy: Zlatú
a Bronzovú EFFIE (TRIAD). Zo zlata
sa tešil Wiktor Leo Burnett za prácu
#prepacmekac pre Burger King. Porota
odovzdala dve Strieborné EFFIE: za
prácu Nečakané dobré kombinácie

2020

ÚSPECH MALÝCH KLIENTOV A HRÁŠKOVEJ POLIEVKY
Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Wiktor Leo Burnett
2. Mannschaft
3. Somebody & Somebody
Najefektívnejšie práce/klienti:
Zlaté EFFIE AWARDS ovládli dve
menšie agentúry. Zlatú EFFIE
získala práca Sila skutočného Borca
pre klienta Borovička Borec od
agentúry Mannschaft, ďalšie zlato
putovalo za Veselé ponožky, čo
nemajú páru pre Dedoles od agentúry
Somebody&Somebody. Tretie zlato
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Malo by sa zvážiť vyhodnocovanie prác
z kategórie Dobročinný marketing. Keď
ako porota porovnávame takéto kampane
s komerčnými kampaňami, len ťažko
môžeme zohľadniť kompletné náklady. Je
veľký rozdiel vo vykázaných nákladoch pri
reálne platenej komerčnej komunikácii a tým,
aký priestor dostanú dobročinné kampane
v médiách zadarmo, alebo napríklad, že
použijú bezplatne influencerov.

potvrdila agentúra Wiktor Leo Burnett
za Hráškovú polievku pre ministerstvo
zdravotníctva a Lidl. Porota udelila
aj tri striebra: pre prácu Ako Zlatý
Bažant rozveselil celé Slovensko,
v čase, keď to najviac potrebovalo
(MADE BY VACULIK), Ako uspieť
v čase najväčšej krízy – Slovak Telekom
(MUW Saatchi&Saatchi) a práci
Skutočný pochod za život pre Magnu
od Istropolitana Ogilvy. Celkovo to
bola špecifické oceňovanie. V dôsledku
COVID-19 sa konalo iba online za
prísnych pandemických opatrení.

marketingový riaditeľ
Heineken Slovensko,
predseda poroty

Nechcel som, aby sme večer odovzdávali
plno cien a aby sa z EFFIE stala pomaly
všedná záležitosť. No zároveň by som chcel
povzbudiť zadávateľov, aby aj naďalej
prihlasovali práce. Je však vždy dôležité,
a dúfam, že v budúcnosti aj bude, aby sme
uprednostnili kvalitu pred kvantitou.

Igor Tóth

marketingový riaditeľ
O2 Slovakia, predseda poroty

Grand EFFIE musí mať niečo navyše. Či
už spoločenský rozmer, alebo dlhodobo
pozitívny vplyv na pozicioning značky.
Tento rok ani jedna zo zlatých prác tieto
charakteristiky nemala. Čiastočne sme
diskutovali o práci Borec, ale bola to
relatívne malá práca bez väčšieho dosahu
na ‚masovú‘ spoločnosť.

MS204979/01

Najefektívnejšie agentúry ročníka:
1. Istropolitana Ogilvy
2. Wiktor Leo Burnett
3. MUW Saatchi&Saatchi, Zaraguza
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KOMUNIKÁCIA
MÁ BYŤ VIAC,

FRANTIŠEK TOMAN,
Managing Director,
Istropolitana Ogilvy

ako len obsadiť
mediálny priestor
Najväčšie míľniky v marketingovej komunikácii za uplynulých
desať rokov...

Asi nie veľmi kreatívne napíšem, že míľnikom je určite online.
Práve online je tá najvýraznejšia zmena za posledných 10 rokov,
ktorá mala vplyv na komunikáciu, na značky a ich spôsob dialógu so spotrebiteľmi, redefinovala štruktúru agentúr a vytvorila
nové profesie, dokonca špecializované agentúry – aj keď to už
prešlo svojím vývojom ďalej, a, samozrejme, ovplyvnila médiá
a mediálne stratégie. Dalo by sa povedať, že svet reklamy sa delí
na dve etapy: pred onlinom a po online. Mnoho dnešných profesionálov, ľudí z brandže, si ani nevie predstaviť, ako to mohlo
fungovať kedysi. Jednoducho to bola úplne iná doba.
Z posledného obdobia je veľkou zmenou nástup trendu
„hodnotovosti“ a „robenia dobrých vecí“ pri značkách. Značky
prestali zabávať ľudí, ale začali „riešiť problémy sveta“, stali sa
„aktivistami“, často aj mimo svojej kategórie, čo malo priame
dôsledky na to, ako musíme nastavovať ich komunikáciu.

Napriek neustále sa zvyšujúcemu
číslu komunikujúcich značiek, značky akoby rezignovali na vyššie komunikačné ciele. Akoby platilo, že stačí
byť prítomný niekde, kde nás môžu
naši spotrebitelia vidieť a zlyháva nejaká zmysluplnosť toho, čo sa hovorí.
Často sa dané veci na seba podobajú.
A aj keď sú to často len malé budgety,
sú to v zásade vyhodené peniaze.

Istropolitana Ogilvy, kreatívna agentúra, ktorá na slovenskom
trhu pôsobí takmer tridsať rokov. Stojí za komunikáciou
mnohých značiek, za všetky spomenieme: Svetové slovenské
pivo pre Heineken, za konceptom pre VÚB banku Lepiči,
v poslednom období je viditeľná práca pre Niké s konceptom
Laca Borbélyho či Tesco mobile. Z charitatívnych kampaní je
to spolupráca s Magnou – deti v núdzi.

budú vyvíjať sociálne siete a iné združovacie online platformy,
ktoré sa stanú nositeľom komunikácie značiek. My v agentúre to
všetko detailne sledujeme a snažíme sa to využiť ako prví.
V súčasnosti sa zmeny dejú rýchlo. Napriek neustále sa
zvyšujúcemu číslu komunikujúcich značiek, keďže sa s onlinom
stal mediálny priestor ekonomicky dostupnejší a veľmi
efektívny, značky akoby rezignovali na vyššie komunikačné
ciele. Akoby platilo, že stačí byť prítomný niekde, kde nás
môžu naši spotrebitelia vidieť, a zlyháva nejaká zmysluplnosť
toho, čo sa hovorí. Často sa dané veci na seba podobajú, sú
nezapamätateľné a dokonca aj mimo nejakej logiky pre potreby
spotrebiteľa. A aj keď sú to často len malé budgety, sú to v zásade
vyhodené peniaze. Toto sa dúfam zmení a značky si uvedomia,
že komunikácia má byť viac, ako len obsadiť mediálny priestor.
Lebo s pretlakom toho, ako na nás všade vyskakuje reklama, sa
spotrebitelia stávajú „slepými“ voči tomu, a tento súboj vyhrajú
značky, ktoré budú schopné priniesť určitý diferencujúci
moment. A je jedno, či v televízii, outdoore, online, alebo inom
médiu.
Takže dúfam, že ďalšie obdobie prinesie trošku viac odvahy
na marketingové oddelenia, vyššiu dôveru v profesionálov
v agentúrach a z toho vznikne veľa zaujímavej komunikácie.

Komunikácia, ktorá má význam aj v budúcnosti...
Čo bolo osobne pre vás v tomto období to najpodstatnejšie?
To, že sme dokázali zareagovať na nové trendy a zostať
modernou relevantnou agentúrou; máme silný online skill
a zároveň silný strategický background, ktorý si nové prístupy
v marketingu a komunikácii vyžadujú.

To najdôležitejšie v ďalšej dekáde...
To sa ťažko predikuje na také dlhé obdobie. Uvidíme, aké trendy
budú určujúce. Či nepríde nejaká protireakcia na hodnotový
marketing, už teraz sa hovorí o greenwashingu, či sa značky
opäť nevrátia radšej k zábave a life stylu. Druhá vec je, ako sa
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Ako som spomínal vyššie, významná komunikácia bude tá,
ktorá sa správnym spôsobom pretlačí do pozornosti svojej
cieľovky. Áno, nie je to prevratný statement, ale načo vymýšľať
koleso, keď toto je to najdôležitejšie. V poslednej dobe tou
cestou bol goodvertising, dnes je to už takmer hygienický
komunikačný nástroj, ktorý prestáva slúžiť marketingovým
účelom. Nechápte ma zle, robiť dobro je stále dôležité, ale ak
sa značka na svoju goodvertisingovú aktivitu napája absolútne
neorganicky, vykonštruovane, pôsobí to veľmi vypočítavo
a nedôveryhodne, a tým stráca na svojej sile a zmysle. Čo bude
ten next level, neviem úprimne odhadnúť, ale už sa naň tešíme.
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BOLO TO OBDOBIE HĽADANIA BALANSU
Najväčšie míľniky v marketingovej komunikácii
za uplynulých desať rokov...
Digitálna transformácia bola leitmotívom celej dekády a zásadným spôsobom sa dotkla marketingovej komunikácie. Jej
hlavný cieľ síce zostal naďalej rovnaký, ale spôsob, akým sa
dosahuje, sa dramaticky zmenil. Nič nemalo zásadnejší vplyv na
marketingovú komunikáciu ako technológie a dáta.
Ľudia sa „odhaľovali“ prostredníctvom sociálnych platforiem a sami sa začali podieľať na tvorbe obsahu komunikácie.
Smartfóny sa stali preferovanou platformou a video najobľúbenejším komunikačným nástrojom. Dovtedy „drahé“ video
– televízny spot, sa stalo nákladovo dostupným aj pre menšie
a začínajúce značky.

My – veľké ATL agentúry, sme sa ocitli v situácii manželky po 20 rokoch,
ktorá súperí o manžela s mladou milenkou. S čarom novosti viete súperiť
dosť ťažko. Ale musíte byť vyzbrojení
trpezlivosťou a presvedčení o vlastnej
hodnote.
Mediálne sa prestalo „strieľať v tme“ a začala sa nová éra precízneho cielenia na spotrebiteľa.
Rozmach technológií viedol k boomu malých, z hľadiska budgetu „lacných“ digitálnych agentúr. Pre veľké, etablované ATL
agentúry nastal čas reformácie. V atmosfére očarenia mladými
„digitálnikmi“ sa veľké agentúry museli zbaviť nálepky drahých
a skostnatených inštitúcií, ktoré vedia točiť televízne spoty, ale
nevedia nič o digitále.
Chirurgická presnosť cielenia a merateľnosť efektivity stvorili
generáciu marketérov posadnutých dátami. Menej sa hovorilo
o dlhodobom budovaní značky a viac o ROI – rýchlej návratnosti
investovaných prostriedkov.
Táto situácia sa postupne upokojila. Offline a online svet prestali súperiť o to, kto je lepší, a začali spolupracovať. Z mnohých malých digitálnych agentúr sa stali veľké FULL SERVICE
agentúry a etablované agentúry zasa dokázali, že vedia rovnako
dobre pracovať v digitálnom prostredí. Téma dlhodobého budovania silných značiek sa opäť vrátila do pozornosti marketérov.
A aká je dôležitá silná a dôveryhodná značka, znova potvrdila
kovidová kríza.

Naše skúsenosti – tisíce kampaní – úspešných a aj menej
úspešných, sú práve to najcennejšie, čo máme. Iba z poznania
minulosti sa dá predikovať budúcnosť. Takže sa vieme dostať
rýchlo k cieľu a bez začiatočníckych chýb. Túto našu unikátnu
vlastnosť sme nazvali „kreatívna inteligencia“.
Chuť a nadšenie pre prácu je k tomu „for free“:). Najpodstatnejší
v tomto období však boli naši skvelí ľudia. Ak to niektorí
čítajú, tak im týmto veľmi ďakujem za trpezlivosť, výdrž
a profesionalizmus.

To najdôležitejšie v ďalšej dekáde...
Dáta a technológie budú zásadne ovplyvňovať ďalšiu dekádu.
Očakáva sa tiež vzostup umelej inteligencie (AI). Všetci si už
začíname uvedomovať, ako veľmi sme „odhalení“ a čo všetko
sa o nás vie. Zrejme zosilnie potreba kontroly nad osobnými
dátami a snaha o ochranu súkromia.
To najdôležitejšie podľa mňa však bude živý človek. Cítiaci a kreatívne mysliaci človek. V tomto na nás stroje nemajú!

Komunikácia, ktorá má význam aj v budúcnosti...
Všetci by sme mali začať myslieť viac na spoločné dobro. Šialený
konzum poslednej dekády a špirála zvyšovania cieľov už naozaj
nebola udržateľná.
Pandémia nás tlačí, aby sme pochopili, aké je dôležité zodpovedné konanie jednotlivca voči celku. Rovnako zodpovedne by
sme sa mali začať správať aj my firmy. Som chorobná optimistka a verím v naše dobro. Napokon je to už aj vidno. Mnohé
značky začali komunikovať zodpovedne a premyslene. Veď
Goodvertising je pojem, ktorý tiež vznikol v poslednej dekáde
a začína byť na vzostupe.

MADE BY VACULIK, kreatívna agentúra, ktorú založil Juraj
Vaculík ako Vaculik Advertising. Počas viac ako 25-ročnej
histórii sa agentúra podieľala na komunikácii viacerých
značiek: Tesco, Tatra banka, Raiffeisen banka, Heineken – Zlatý
Bažant, Cider. Z charitatívnych projektov je to Dobrý anjel či
Istropolitana projekt – festival divadelných vysokých škôl.
ZUZANA ĎURČEKOVÁ,
Managing Director,
MADE BY VACULIK

Čo bolo osobne pre vás v tomto období to najpodstatnejšie?
Bolo to obdobie hľadania balansu. Dá sa spojiť skúsenosť s „čerstvosťou“ a nadšením začiatočníka? My – veľké ATL agentúry,
sme sa ocitli v situácii manželky po 20 rokoch, ktorá súperí
o manžela s mladou milenkou. S čarom novosti viete súperiť
dosť ťažko. Ale musíte byť vyzbrojení trpezlivosťou a presvedčení o vlastnej hodnote.
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Spotrebitelia budú čoraz viac hákliví

NA BULLSHIT A NA PÓZERSTVO

Najväčšie míľniky v marketingovej komunikácii
za uplynulých desať rokov...
Digitál sa konečne posunul z pozície „experimentálnej“
novinky na úplný základ akejkoľvek kampane alebo
marketingovej komunikácie. Mnohí veľkí klienti obmenili
svoje agentúry za mladšie a progresívnejšie agentúry, ktoré
boli pôvodne digitálne.
Celá marketingová komunikácia za posledných 10 rokov ešte
viac dospela, omnoho viac sa pozerá na efektivitu investícií
a hodnotu značiek. Počas tejto doby vyrástlo viacero silných
miestnych značiek a marketing sa v mnohý firmách stal
jedným z najdôležitejších oddelení, priamo napojených na
návratnosť budgetov.

Marketing musí znovu sám seba brať
ako službu ľudom, zostúpiť z veže
a uvedomiť si, že aj napriek všetkej
segmentácii a miliónu kanálov sme
tu pre skutočných ľudí.
Čo bolo osobne pre vás v tomto období to najpodstatnejšie?
Náročné bolo si napriek čoraz komplexnejším kampaniam
udržať si našu filozofiu. Nedeliť sa na digitálnych alebo
nedigitálnych. Neskĺznuť ani do „digitálnej“ ani „ATLkovej“
bublinky.
Okrem toho sme popri raste chceli udržať pozíciu inovatívnej
agentúry so silnou stratégiou. Presne pred 10 rokmi sme

vyhrali Grand Prix na Golden Drum za inovatívnu kampaň,
v roku 2021 to bolo Grand Prix na EFFIE Europe tiež za
inovácie pre VÚB banku.

To najdôležitejšie v ďalšej dekáde...
Ak by bola nejaká konkrétna vec, o ktorej určite vieme, že
zmení svet marketingu, už by sme sa jej venovali. Jediné,
s čím vieme rátať, je zmena. Preto jediná zmysluplná cesta
je pozerať dopredu, analyzovať trendy a čo najrýchlejšie sa
adaptovať na nové situácie.
Keďže svet sa mení, čoraz dôležitejšie je bojovať proti
zahľadenosti do seba. V minulosti mnohé kreatívne agentúry
stroskotali na tom, že sa venovali kreativite a nie potrebám
klientov a ich zákazníkov. Podobný problém má celý
marketing a značky. Ľudia vo svete nežijú reklamou, ale majú
svoje vlastné potreby, túžby, strachy a podobne. Ten, kto
na ne vie odpovedať, bude s najväčšou pravdepodobnosťou
úspešný.

Komunikácia, ktorá má význam aj v budúcnosti...
Myslím si, že spotrebitelia budú čoraz viac a viac hákliví
na bullshit a na pózerstvo. Značky a firmy, ktoré nie sú
konzistentné v hodnotách, to dostanú čoraz viac „vyžrať“. Už
nič nie je skryté, ako to mohlo byť kedysi.
Dúfam, že v budúcnosti bude čoraz viac zmysluplnej
komunikácie, ktorá si váži ľudí, ich inteligenciu a osobnosť.
Marketing musí znovu sám seba brať ako službu ľuďom,
zostúpiť z veže a uvedomiť si, že aj napriek všetkej
segmentácii a miliónu kanálov sme tu pre skutočných ľudí.

TRIAD, kedysi Triad Advertising
zakladal Marek Mrázik a Jaro Zacko,
neskôr sa k nim pridal Martin Woska.
Aj keď sa od začiatku nechceli
zaškatuľkovať, trh ich vnímal ako
digitálnu agentúru. V súčasnosti je
to popredná slovenská agentúra, za
ktorou v minulosti stáli práce klienta
Rajo, 17. november pre O2 Slovakia,
Absolut – Slovensko žije všetkými
farbami či v súčasnosti spolupráca
s VÚB bankou, ktorá im priniesla
prestížne Grand Prix v Euro EFFIE.

MAREK MRÁZIK,
CEO, Devin Band
& co-founder TRIAD
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Online sme vnímali ako
samostatnú kategóriu.

BOLA TO CHYBA,
Z KTOREJ SME
SA POUČILI
Najväčšie míľniky v marketingovej komunikácii za uplynulých
desať rokov...
Posledná dekáda sa dá zadefinovať ako dekáda medzi dvoma
svetovými krízami. V roku 2010 sme riešili dosah finančnej
krízy a rok 2020/2021 je asi pre všetkých niečo, s čím sme
sa tu naozaj ešte nestreli. Obdobie medzi týmito dvoma
krízami si dovolím vzhľadom na dnešnú situáciu nazvať ako
celkom pokojné a stabilné, ale zároveň revolučné. Jedným
z najväčších míľnikov bol nepochybne obrovský nárast
digitálnych technológií, ktoré mali za následok zmeny v samotnej komunikácii, vplyv na nové vnímanie a prezentáciu
značiek. Zadávatelia, podobne ako agentúry, prechádzali
digitálnou transformáciou, ktorá trvá dodnes. Sila sociálnych sietí, prepojená v technologických inováciách spolu
s podstatne rýchlejším prenosom dát, umožnila komunikovať ako nikdy predtým. Online sa stal kráľovskou mediálnou
disciplínou – pre jeho rýchly, cielený a hlavne merateľný
zásah na zákazníkov. Ďalšími dôležitými míľnikmi boli
a stále sú komunikačné témy, ktoré si značky začali privlastňovať, a budovať si tak svoj imidž už nielen na základe

Značky majú stále veľkú silu, a tak
zároveň aj veľký vplyv na to, že svet
môže byť lepší. Úlohou agentúry
bude čo najviac pomôcť značkám pri
tejto ich snahe a prinášať kreatívne
riešenia šité na mieru.
kvality vlastných produktov, ale na takzvanej spoločenskej
zodpovednosti. Správať sa ako značka zodpovedne je čoraz
dôležitejšie pre vnímanie u zákazníka. Ekológia, sociálne
témy, CSR/podpora OZ a pod. sú dnes témy, ktoré výrazne
pomáhajú definovať značkám ich charakter a svojím vplyvom menia správanie aj u spotrebiteľov.

Čo bolo osobne pre vás v tomto období to najpodstatnejšie?
Udržať krok a dokázať ponúknuť klientom nové služby
a servis v rovnakej kvalite a kompetencii, ako sme boli
zvyknutí v predchádzajúcich časoch. Učili a prispôsobovali
sme sa v procese. Online sme zo začiatku vnímali ako

RASŤO ULIČNÝ,
MUW Saatchi&Saatchi

Miškov – Uličný – Weber sú zakladajúci členovia MUW
Saatchi&Saatchi. Vo vedení agentúry, ktorá pôsobí na
slovenskom trhu takmer tridsať rokov, pôsobil kedysi aj
Rasťo Michalik. V tomto roku agentúra oznámila zmenu
vlastníckych vzťahov a k Rasťovi Uličnému sa pridali Kamil
Charvát a Jaroslav Vígh. Ak máme hovoriť o najvýznamnejších
komunikáciách, ktoré vyšli z MUW, určite sú to reklamy pre
Slovak Telekom, ČSOB banku, Kooperativu a Šariš – Srdcom
východniar či Ejl.

samostatnú kategóriu, ale čas a procesy ukázali, že to bola
chyba, z ktorej sme sa poučili. Snahou bolo čo najskôr
pretransformovať agentúru tak, aby nové technológie,
médiá a online riešenia boli úzko prepojené na pôvodné
kreatívne DNA našej agentúry.

To najdôležitejšie v ďalšej dekáde. Komunikácia, ktorá má
význam aj v budúcnosti...
Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame, je ťažké
predpovedať, čo bude v budúcnosti naj. Predpokladám, že sa
ešte nejaký čas budeme pasovať s postcovidovým dosahom,
a tak značky a ich komunikácia budú minimálne opatrné.
Ak by som nevnímal faktor epidémie, myslím si, že dôležitá
bude otvorenosť, úprimnosť a spolupatričnosť značiek pri
budovaní vlastného imidžu. Mali by sa hľadať čoraz väčšie
synergie medzi značkou a spotrebiteľom. Myslím tým nielen
komerčné, ale hlavne spoločenské. Značky majú stále veľkú
silu, a tak zároveň aj veľký vplyv na to, že svet môže byť
lepší. Úlohou agentúry bude čo najviac pomôcť značkám pri
tejto ich snahe a prinášať kreatívne riešenia šité na mieru.
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Kreativita je ten
NAJVÝZNAMNEJŠÍ
BIZNIS NÁSTROJ
NAJVÄČŠIE MÍĽNIKY V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII ZA UPLYNULÝCH DESAŤ ROKOV...
Asi sa zhodneme na tom, že doba je rýchla. Oveľa rýchlejšia než
kedysi. Zmeny, ktoré sa teraz udejú v priebehu jedného roka, sa
predtým diali v priebehu niekoľkých rokov. Marketéri museli
udržať tempo s vývojom technológií, adaptovať sa na novovznikajúce marketingové nástroje a udržať tempo so zákazníkmi,
ktorí zrazu bežne fungujú v multi-channel svete.

TAKÉ NAJVÝRAZNEJŠIE ZMENY BY SOM VIDELA V TÝCHTO OBLASTIACH:
– využívanie smartfónov a tabletov,
– vznik sociálnych sietí a platforiem,
– video obsah a jeho dôležitosť
pre značky,
– nárast e-commerce,
– data driven marketing.
Z pohľadu tvorby reklamy – rýchlejší proces tvorby, rýchla
konzumácia kontentu, väčší dôraz na digital a znalosť zákazníka cez získané dáta, multi-layer komunikácia, keď v rámci
jednej kampane oslovujú značky rôzne cieľovky rôznym typom
kontentu. Komunikačný priestor sa aj vďaka digitálnym platformám otvoril aj pre menšie značky, pretlak informácií je ešte
väčší a nutnosť zaujať je štandardnou výbavou dobrej kampane,
inak sa váš message ľahko stratí v hluku ostatných brandov.
O to viac záleží na značke a jej hodnote. A stále platí, že výnimočná kreativita je to, čo môže značke pridať na hodnote. To
je koniec koncov to, čomu vo WLB veríme – že kreativita je ten
najvýznamnejší biznis nástroj.

Napriek neustále sa zvyšujúcemu
číslu komunikujúcich značiek,
značky akoby rezignovali
na vyššie komunikačné ciele.
Z pohľadu komunikácie sa zmenil spôsob konzumácie reklamy – vďaka uvedeniu iPhonu sa zrazu televízne obrazovky
dostali do rúk miliónov ľudí. Zmenil sa spôsob komunikácie
medzi zákazníkmi, konzumácie informácií a ich výmeny.
Viac ako 50 percent prístupu na internet pochádza z mobilných zariadení.
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KATARÍNA ČABÁKOVÁ
Managing director Growth&Development
Wiktor Leo Burnett

Wiktor Leo Burnett, agentúra, ktorá je držiteľom ôsmich
ocenení Agentúra roka, pôsobí na trhu od roku 1986.
Jej rukopis sme mohli za 35 rokov vidieť na množstve
komunikácií značiek ako Orange, Heineken, innogy,
S&D Pharma, Lidl, Škoda, 365bank, Slovenská správa jaskýň,
Lunter, Poštová banka či Budiš.
Katarína Čabáková sa z agentúrnej strany rozhodla počas
niekoľkých rokov nazbierať skúsenosti na klientskej strane
v spoločnosti Orange, vyskúšala si vedenie startupu Ecocapsule
a momentálne pôsobí opäť v agentúre Wiktor Leo Burnett.

Video obsah nadobudol úplne nový rozmer a dôležitosť.
Kým v minulosti bol výsadou veľkých značiek a media
spenderov, aktuálne je videoobsah bežnou súčasťou
kampaní aj malých značiek. Pravdaže toto má dosah aj na
proces tvorby reklamy, kvalitu a budgety alokované do
kampaní, keďže konzumácia video obsahu v rámci sociálnych platforiem je oveľa živelnejšia a značka si nevystačí s jedným spotom na niekoľko mesiacov, ako to bolo
kedysi. Vznik sociálnych platforiem a social advertising,
ktorý vďaka nim vznikol, sa stal neoddeliteľnou súčasťou
komunikačného mixu a z pohľadu biznisu sa stal dôležitým
zdrojom príjmov.
Klienti hľadali takých partnerov, ktorí im túto cestu pomôžu zvládnuť – vyskúšala som si klientsku stranu a typickým
pre toto obdobie bolo budovanie digitálnych tímov tak na
klientskej, ako aj na agentúrnej strane. Skúšanie kombinácie hlavnej agentúry a digitálnej agentúry či vytváranie
digitálnych tímov vnútri fullservisových agentúr. Prešli
sme si tak my, ako agentúry, ale aj klienti, rôznymi modelmi a niektorí stále hľadajú a skúšajú najvhodnejší modus
operandi.

ČO BOLO OSOBNE PRE VÁS V TOMTO OBDOBÍ TO NAJPODSTATNEJŠIE?
Pre mňa osobne bolo ostatných 10 rokov pomerne dynamických – najväčšie dobrodružstvo v podobe materstva a narodenia syna boli veľkou pozitívnou zmenou, ktorá ovplyvnila prácu aj súkromie. Vyskúšanie si klientskej strany po
dlhoročnom pôsobení na tej agentúrnej bolo zase profesijnou výzvou a zaujímavou skúsenosťou. Posledné tri roky
som mala príležitosť viesť spoločne s founderom ambiciózny
a výnimočný slovenský startup Ecocapsule a zažiť si, aké to
je vyvíjať a vyrábať na Slovensku produkt s globálnym potenciálom, kde komunikácia a marketing boli tou jednoduchšou
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oblasťou na manažovanie. Tento rok je pre mňa v znamení návratu do známych reklamných vôd. Od marca som sa vrátila na
Leškovu s veľkými plánmi a ambíciami tak v rámci WLB, ako
aj v rámci celej našej „creative solution platform“, ako pracovne nazývame naše spojenie špecializovaných agentúr, ktoré sú
nám blízke – Starmedia, Leopard production, Socialist a Data
on Steroids, s ktorými máme veľké plány v rámci taylor made
dátovej analytiky aj vlastných dátovo-analytických produktov. Najpodstatnejším špeciálne za posledné dva roky je však
jednoznačne „stay safe and healthy“.

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE V ĎALŠEJ DEKÁDE...
Digitalizácia, prudký nárast e-commerce, obzvlášť za posledné dva roky, first party data a práca s nimi – toto všetko budú
oblasti a témy pre nadchádzajúce obdobie, s ktorými sa značky
a marketéri budú musieť popasovať. Aké ďalšie výzvy nás
čakajú, môžeme len špekulovať. Na našej strane momentálne
hľadáme ďalšie možnosti, ako prinášať klientom v jednom
balíku riešenia v rámci hesla faster – better – cheaper. Spojili
sme sily našich špecializovaných agentúr a pod hlavičkou
takejto „unified offer“ dokážeme kombinovať a vytvárať rôzne

hybridné modely spolupráce podľa požiadaviek a potrieb
klientov. Či už ide o novovznikajúcu malú značku s veľkým
potenciálom, alebo o zabehnuté úspešné značky, ktoré majú
ambície rásť. Dáta a ich využívanie v komunikácii, ako aj téma
it driven marketingu sú oblasti, kam momentálne zameriavame svoju pozornosť. Toto všetko zabalené do výnimočnej
kreativity je to, čo chceme klientom prinášať v nadchádzajúcom období.

KOMUNIKÁCIA, KTORÁ MÁ VÝZNAM AJ V BUDÚCNOSTI...
V rámci WLB si nadovšetko ceníme kreativitu. Sme vďační za
klientov, ktorí spolu s nami zdieľajú toto nastavenie a dávajú
nám priestor a dôveru.
V rámci skupiny Leo Burnett využívame na hodnotenie kreativity interný nástroj, ktorý sa volá 7+. Je to rebríček, ktorý
hodnotí kreatívny nápad od 1 po 10. 8 bodov má nápad, ktorý
dokáže zmeniť spôsob, ako sa ľudia cítia a myslia, 9 ten, ktorý
dokáže zmeniť spôsob, ako žijú, a 10 ten, ktorý dokáže zmeniť svet. Takáto komunikácia má a vždy bude mať význam.
A značka, ktorá ju dokáže priniesť, bude mať významné miesto
v životoch ľudí.

Nový web pre mladých
Od. 1. júna 2021
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THIS IS LOCCO

Výrazne sa zmenila
samotná práca v reklame
ČO POVAŽUJETE VO VAŠOM SEGMENTE
ZA NAJVÄČŠIE MÍĽNIKY, PRÍPADNE ZMENY
V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII?
Ak by som vytiahol jednu vec, ktorá
sa výrazne zmenila v priebehu
predchádzajúcej dekády, tak je to
samotná práca v reklame. Práca
v reklamnej sfére stratila svoju pozlátku,
ktorú kedysi mala, keď takmer každý
chcel robiť v reklame. Jednoducho tá
práca bola sexi. Bola však veľmi náročná
a nie úplne správne nastavená. Práca do
večera, nočné tendrovačky a pracovné
víkendy boli na pravidelnom poriadku.
A mladí si povedali dosť. Dnes si dovolím
povedať, že sú tie podmienky výrazne
lepšie. Stále je však čo zlepšovať a je
to len v rukách reklamných agentúr
a zadávateľov, aby vytvorili spolu

atraktívne a férové prostredie pre nové
talenty, ale rovnako aj pre fungujúci
biznis.

ČO BUDE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE PRE ĎALŠIU DEKÁDU?
Ako som už spomínal, vytvoriť zdravé
prostredie pre ľudí a biznis. To sa
odzrkadlí v kvalite ľudí v agentúrach,
ale aj na marketingových oddeleniach
zadávateľov. A to bude mať priamy dosah
na schopnosť agentúr rásť na kvalite
a veľkosti a následne na schopnosti
dodávať čoraz lepšie výstupy.

SPOMEŇTE TRI MÍĽNIKY, VĎAKA KTORÝM STE VY AKO
AGENTÚRA VYRÁSTLI.
V začiatkoch sme museli potvrdiť, že
vieme dlhodobo dodávať kvalitný servis.
Čiže pri novej agentúre je potvrdenie

Elite / Monday Lovers
Rola značky sa za posledných
10 rokov nezmenila
ROLA ZNAČKY SA ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV
NEZMENILA
Posledných 10 rokov bolo veľmi dynamickým obdobím. Vzrástla dôležitosť
komunikácie v digitáli, prichádzali nové
možnosti a výzvy pre rôzne značky. Mám
pocit, že často snaha za naháňaním
nových mediálnych vychytávok uniesla
značky od svojich strategických cieľov,
ak teda nejaké existovali. Rola značky
v marketingovom mixe sa za posledných
desať rokov nijako nezmenila. Má stále
rovnaké ciele – jednoduchá identifikácia,
spontánna znalosť, priradenie atribútov,
odlíšenie sa od konkurencie…

a čiastočne ich premenovali (reklama už
nemá vyrušiť, ale má byť distinktívna),
zvýšil sa dopyt po využívaní kognitívnych vied pri plánovaní komunikácie.
Z môjho pohľadu, kto zmenil priority
cieľov značky kvôli naháňaniu aktuálnych trendov, urobil chybu. Kto zahrnul
nastupujúce veľké trendy (napríklad
spoločenskú zodpovednosť) do svojej
komunikácie tak, aby sa odlíšil a využil
to ako svoju tému, urobil dobre. Ale opäť
s rozumom. Tisíc značiek, ktoré deklarujú udržateľnosť, sa od seba odlíši len
veľmi ťažko.

ZMENILI SA PRÍSTUPY

FACEBOOK A GOOGLE SI Z NÁS UROBILI
REKLAMNÝCH VAZALOV

Sharp, Binet, Field a ďalší zmenili
prístup k rovnakým prioritám značky

Je logické, že najväčším míľnikom
a výzvou za posledné desaťročia bolo

32

16380.indd 32

Rasťo Bahurinský
CEO
THIS IS LOCCO

Zdravé prostredie
sa odzrkadlí v kvalite
ľudí v agentúrach,
ale aj na marketingových oddeleniach
zadávateľov.
stability prvý dôležitý krok. Následne
je to práca pre prvého veľkého klienta.
A záver je potvrdiť kvalitu na lokálnych
a zahraničných súťažiach, čím zaujmete
trh a ak máte dobre zvládnuté procesy
a vedenie, je rast agentúry neodvratný.
Samozrejme, je v tom xy ďalších faktorov,
ale na to by som potreboval väčší
priestor:).

Peter Šurín

Strategy & Creative
Director
Elite / Monday Lovers

vypuknutie koronakrízy. To vysvetľovať
netreba.
Nerád by som ďalej konkretizoval konkrétne zlomové momenty. Ale za desať
rokov si z nás giganty ako Facebook
a Google urobili reklamných vazalov.
Majú dominantnú kontrolu nad svetovými médiami, dokážu usmerňovať verejnú
mienku a značky sa ich v komunikácii
nevedia zbaviť (pamätáte sa ešte na tzv.
bojkot Facebooku v lete minulého roka?).
Príchod digitálneho mediálneho priestoru zamiešal karty na trhu agentúr. Mladé
agentúry vychádzajúce z digitálu (vrátane Elite/ML) získali príležitosť dostať sa
medzi veľké agentúry, ktoré mali za sebou rádovo väčšie skúsenosti a históriu.
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CONTENTFRUITER
Zákazník je na prvom mieste,
ale v komunikácii to nevidieť
ČO POVAŽUJETE VO VAŠOM SEGMENTE
ZA NAJVÄČŠIE MÍĽNIKY, PRÍPADNE ZMENY
V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII?
Content marketing ako marketingová
disciplína je stále pomerne mladá a vo
svete sa tento pojem zaužíval len pred
niečo vyše 10 rokmi. My sa v agentúre
špecializujeme na content marketing
približne sedem rokov a za ten čas sa
toho udialo veľmi veľa. Ako zlomový
však vnímam najmä rok, ktorý spadá
do obdobia ešte pred naším vznikom
a ktorý ovplyvnil veľa spoločností
vrátane vzniku tej našej. Presne
pred 10 rokmi (2011) vznikol Content
Marketing Institute (CMI) – organizácia,
ktorá vzdeláva marketérov v oblasti
content marketingu, definuje princípy,
organizuje konferencie, globálnu

súťaž projektov, realizuje prieskumy
a mnoho iného. Bez tejto inštitúcie
a jej zakladateľa Joea Pulizziho by sme
dnes s najväčšou pravdepodobnosťou
tento pojem vôbec nepoznali a mnoho
spoločností by dodnes nepoznalo silu
užitočného obsahu.

AKÚ NAJVÝRAZNEJŠIU ZMENU PREDPOKLADÁTE
VO VAŠOM SEGMENTE V NAJBLIŽŠEJ DEKÁDE?
Je to nielen môj predpoklad, ale
i dúfanie, že marketéri, resp. vo
všeobecnosti ľudia, ktorí rozhodujú
o komunikácii firmy, si ešte viac
uvedomia dôležitosť pridanej hodnoty
pre svojich zákazníkov a celú
verejnosť a prispôsobia tomu vlastnú
marketingovú komunikáciu. Veľa
sa hovorí o tom, že zákazník je na

Patrik Vavrovič

Managing Director
ContentFruiter

Vďaka reklamnému
tlaku dnes dennodenne počujeme o pojmoch ako reklamný
smog či bannerová
slepota.
prvom mieste, avšak v komunikácii
väčšiny firiem to stále nevidieť. Vďaka
reklamnému tlaku dnes dennodenne
počujeme o pojmoch ako reklamný smog
či bannerová slepota. Toto určite nebolo
cieľom. Verím, že najbližšia dekáda
bude veľkou a pozitívnou zmenou a tieto
pojmy na jej konci už nebudeme musieť
používať.

ZARAGUZA

Desaťročie youtuberov, influencerov, podcastov a fintechov
Ondrej Kořínek

Creative Director
Zaraguza

ČO POVAŽUJETE VO VAŠOM SEGMENTE
ZA NAJVÄČŠIE MÍĽNIKY, PRÍPADNE ZMENY
V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII?
Počas uplynulej dekády sa stali pre
marketingovú komunikáciu dve veľmi
významné udalosti. Facebook kúpil
Instagram a Google zistil ako monetizovať Youtube. Vznikli tak silné nové
médiá, kam pravidelne chodí stále viac
ľudí. Obe spomenuté udalosti udali marketingovej komunikácii smer k tvorbe
obsahu a k ešte väčšej segmentácii pri
cielení. To čo sa na začiatku desaťročia
začalo, postupne vylaďujeme do dokonalosti. Našim najväčším klientom je
Slovenská sporiteľňa, preto spomeniem
aj najdôležitejší míľnik v bankovom

sektore. V druhej polovici desaťročia sa
objavil pod slovom Fintech. Pretože to
nie je len slovo, ale realita, ktorá v roku
2021 dosiahne celosvetovo obrat niekde
okolo 121 miliárd dolárov, všetky banky
to motivuje k vývoju a vylepšovaniu
svojich digitálnych platforiem. Vďaka
tlaku fintechovov máme dnes platby
mobilom, hodinkami a ďalšie vymoženosti. Slovenské banky túto výzvu zvládli
výborne a môžu sa tešiť na budúcnosť:)

Pavol Krutý

Media & Data Director
Zaraguza

SPOMEŇTE TRI MÍĽNIKY, VĎAKA KTORÝM STE VY AKO
AGENTÚRA VYRÁSTLI.
Zaraguza vznikla v roku 2008 a ľudia okolo Michala Pastiera začali okamžite pútať

pozornosť a získavať mnohé ocenenia na
kreatívnych festivaloch ako Zlatý klinec,
Golden Drum, Golden Hammer, EPICA,
PIAF, Zlatá pecka atď. Za prvý míľnik
však považujem ocenenie od Facebooku,
ktorý ZARAGUZU zaradil v roku 2012
medzi TOP 10 agentúr na svete, ktoré ho
využívajú najkreatívnejšie.
Druhým míľnikom je bezpochyby zisk
Zlatej EuroEFFIE, ktorú získala ako
historicky prvá agentúra zo Slovenska
i z Českej republiky za kampaň Fofola pre
značku Kofola.
Tretím míľnikom, ktorý Zaraguzu už definitívne etabloval medzi TOP slovenské
fullservisové reklamné agentúry, bol rok
2017, keď získala objemom práce svojich
dvoch najväčších klientov, Slovenskú
sporiteľňu a Orange Slovensko.
Zdvojnásobilo to počet zamestnancov
a agentúra rozšírila svoje pôsobenie aj
o mediálne plánovanie a nákup.
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AGENTÚRA ROKA

ÁČKO PRE NAJÚSPE Š

M

agazín Stratégie vyhlasuje už od roku 1999 každý
rok rebríček najlepších slovenských reklamných
agentúr. Prestížny titul Agentúra roka alebo „Áčko“
získava agentúra, ktorá si počínala najlepšie na
domácich a zahraničných súťažiach kreativity a efektivity, a tiež
bodovala v rebríčku ekonomickej výkonnosti agentúr. Víťazná
agentúra sa tak stáva benchmarkom na nasledujúce obdobie.

V roku 2012 získal Wiktor Leo Burnett
piate Áčko. Bodovaním na zahraničných festivaloch festivaloch kreativity
si obhájil post najúspešnejšej agentúry
z predošlého ročníka.

WIKTOR LEO BURNETT

2012

Za posledných desať rokov získala najviac „Áčok“ agentúra
Wiktor Leo Burnett. Na konto jej pribudlo päť ocenení, za celú
históriu súťaže ich získala spolu osem, čo je najviac zo všetkých
agentúr.
Po dve „Áčka“ si z posledných desiatich ročníkov odniesli MUW
Saatchi & Saatchi a TRIAD, a po jednom „Áčku“ získali JANDL
a MUW Saatchi & Saatchi.

MUW SAATCHI & SAATCHI

2010

Agentúra MUW Saatchi&Saatchi
získala v roku 2010 svoje druhé „Áčko“
a obhájila tak prvenstvo z predošlého
ročníka súťaže. Zároveň sa stala aj držiteľom bodového rekordu v súťaži.

Rok 2013 sa do histórie súťaže zapísal
ako rok, kedy sa menila metodika súťaže a agentúra Jandl získala prvýkrát
Áčko. Na prvé miesto ju vynieslo 2000
bodov za zahraničné súťaže.

V roku 2014 sa po štyroch rokoch opäť
stala Agentúrou roka MUW Saatchi&Saatchi. Víťazstvo si vybojovala najmä
vďaka oceneniam zo Zlatého klinca
za práce pre Slovak Telekom.

2011

WIKTOR LEO BURNETT
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2013

JANDL, MARKETING A REKLAMA
MUW SAATCHI & SAATCHI

2014

Z agentúry roka 2011 si Wiktor Leo
Burnett odniesol svoje štvrté Áčko. Na
piedestál sa vrátil po šiestich rokoch,
zásluhu na tom mal úspech na zahraničných súťažiach kreativity.
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E ŠNEJŠIE AGENTÚRY
MADE BY VACULIK

2015

Svoje druhé Áčko v roku 2015 získala
agentúra MADE BY VACULIK. Tentokrát
nerozhodli o víťazovi zahraničné
súťaže, ale až domáce súťaže Zlatý
klinec a najmä Effie.

Na výslnie sa prvýkrát dostal TRIAD,
ktorý v kampani 17. november pre O2
okrem iného dokázal, ako je dôležitá
kreativita pre efektivitu v reklame.

V roku 2019 obhájil svoje prvenstvo TRIAD,
najmä vďaka kampani Slovensko žije všetkými
farbami pre Absolut-ku. Tento rok prial agentúre aj v ďalších rebríčkoch: stala sa Agentúrou
večera na Zlatom klinci a tiež najefektívnejšou
agentúrou na Effie.

2016

2018

TRIAD
TRIAD

2019

Wiktorovci sa tak stali po šiestykrát Agentúrou roka. Na Zlatom klinci aj Effie bodovali
s kampaňou Zlatý Bažant ’73 a v Cannes
získali bronzového Leva za kampaň.

WIKTOR LEO BURNETT
WIKTOR LEO BURNETT

2017

V roku 2017 sa o Agentúre roka rozhodovalo do poslednej chvíle. Wiktor Leo Burnett
tesne obhájil prvenstvo z predošlého
ročníka vďaka zahraničným oceneniam za
Periskopy či Zlatý Bažant.

V roku 2020 sa stal Agentúrou roka Wiktor
Leo Burnett. Agentúra svoje už ôsme Áčko
prvýkrát neoslávila na poriadnej žúrke,
ale len decentne, v covidovom online.
Najvýraznejšou prácou Wiktorovcov bola
Hrášková polievka pre klienta Lidl.

2020
WIKTOR LEO BURNETT
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Petronela ševčíková

petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk

Patrícia žilková

patricia.zilkova@mafraslovakia.sk

SKONČILA SA DOBA ZNAČKY

VYTESANEJ
DO KAMEŇA
V čase, keď všetci
zvažovali, či vytvoriť
digitálnu agentúru
alebo iba oddelenie,
Milan Lechnický
a jeho partneri sa
rozhodli investovať
do novej, digitálnej
agentúry. Tak vznikla
Zaraguza Digital.
Príbeh Zaraguzy je
vlastne zrkadlom toho,
ako digitál zohrával
čoraz dôležitejšiu úlohu
v komunikácii.
36
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UROBILI STE ODVÁŽNE ROZHODNUTIE, KEĎ STE
ZALOŽILI ZARAGUZU. ROZMÝŠĽALI STE VTEDY
O TOM, ČI INTEGRUJETE DIGITÁLNE ODDELENIE
ALEBO ODČLENÍTE DIGITÁLNU AGENTÚRU?
Pred nami toto rozhodnutie spravili
v MUW digital. Aj my sme stáli pred
otázku, či spraviť digitálne oddelenie
v Istropolitane Ogilvy alebo ísť do novej
firmy. Veľmi dobre sme urobili, že sme
založili novú firmu. Prevládal však
väčšinový názor aj medzi majiteľmi,
že stačí vytvoriť digitálne oddelenie
v rámci existujúcej agentúry.

že internet nie je, ako všetci hovoria,
nové médium, ale internet je nový
komunikačný priestor. A to je oveľa viac
ako médium. Všetci tí, ktorí to chápali
a chápu ako médium, sú z neho schopní
využiť tak päť percent. Nie je možné,
aby v tom čase, keď sme sa rozhodovali
o založení Zaraguzy, bol v tomto novom
komunikačnom priestore schopný
dlhodobo uspieť starý koncept komunikačnej agentúry s novým digitálnym
oddelením. To sa nedalo a nedá.

MALI STE OBAVY? PREČO STE TOMU TAK VERILI, KEĎ
VÄČŠINA HOVORILA NIE?

AJ DO DNEŠNÉHO DŇA SA EŠTE STRETÁVAME S TÝM,
ŽE SA AGENTÚRY TAKTO ROZDEĽUJÚ, DOKONCA AJ
KAMPANE.

Keď niečomu verím, vôbec nemám
obavu. Internetom som sa v tom čase
už dlhší čas zaoberal. Na univerzite
v USA už v roku 1995 som chodieval
do univerzitnej knižnice, naťukal som
si v počítači http adresu a čítal Trend
s trojdňovým omeškaním oproti termínu vydania nového čísla na Slovensku.
Pričom ak si niekto v USA vtedy objednal printovú verziu, čakal na ňu aj mesiac. Pripadalo mi neuveriteľné, že sa to
dá. Začal som sa v tom vŕtať a došlo mi,

Áno, ak je internet chápaný ako médium. Zobrať nápad z off linu a adaptovať ho do nejakého formátu na
YouTube alebo ho nasadiť ako banner.
Jednoducho nápad adaptovať tak ako
do televízie, rádia, tak aj do digitálu.
A to je zle. Alebo minimálne nedostatočne. Lebo veľká časť komunikačného
priestoru internetu zostáva mimo. Na
rozdiel od vtedy rozšíreného názoru som si nemyslel, že nápady, idey
z tzv. off line komunikácie by sa mali
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Kto je Milan Lechnický?
Milan Lechnický sa v reklamnej brandži
pohybuje 30 rokov. V roku 1992
spoluzakladal agentúru Istropolitana,
pôsobil ako strategic planning director
a od roku 2005 aj ako CEO. Lechnický
spolu s partnermi založili v roku 2009
agentúru Zaraguza Digital, kde tiež
pôsobil ako CEO. Dnes ako externý
vyučujúci prednáša na VŠMU
v Bratislave.

iba transformovať do nového média.
Hovoril som si, že online bude first, a je
to tak.

ROZHODLI STE SA SPOLUPRACOVAŤ S MICHALOM
PASTIEROM, V TOM ČASE UŽ BOL TALENT. ZÍSKAL
OCENENIE FILIP, KTORÉ SA ODOVZDÁVA ZA PRÍNOS
V SLOVENSKEJ REKLAME. PREČO STE SI HO ZOBRALI
DO TÍMU VY, ČÍM VÁS PRESVEDČIL?
Michal má mnoho geniálnych vlastností. Je skvelý marketér, je výborný
prezentátor a má obrovský prehľad.
Vtedy bol prehľad základ, kto nevedel,
o čom je internet, sociálne siete a online
reklama, tak sa s ním nedalo nič rozbiehať. Michal navyše to, čo vie, dokáže

Veci okolo nás vrátanie
spotrebiteľov sa menia,
menia sa rýchlejšie než
kedykoľvek v minulosti, a na to treba reagovať. I prispôsobovaním
značky. Hoc aj zo dňa
na deň.

aj mimoriadne dobre odprezentovať
a nadchnúť pre to ostatných ľudí. Michal
mal aj obrovský marketingový potenciál, agentúre Zaraguza dal tvár prostredníctvom svojich aktivít na internete,
konferenciách, vzdelávacích aktivitách.
Môžete mať reklamnú agentúru a tvrdiť
o sebe, že ste dobrý, ale potrebujete mať
nejakú jedinečnú charakteristiku, ktorou bol vtedy v Zaraguze Pastier.

JE DÔLEŽITÉ, ABY MALA AGENTÚRA TVÁR?
To nemusí byť tvár fyzickej osoby, ale
musí mať jedinečnú charakteristiku.
Musí to byť jednoducho značka. To,
čo vtedy charakterizovalo značku
Zaraguza, bol Michal Pastier. Ale reálne
v Zaraguze pracovalo veľa talentovaných
ľudí – len v rýchlosti Mirka Biel, Tomáš
Rosputinský, Jaro Vígh, Juraj Pobjecký.
Možno neboli takí viditeľní, ale talentom sa Michalovi vyrovnali a konkrétne
nápady často pochádzali od nich.

AKO STE ĽUDÍ V NOVEJ FIRME NAUČILI MYSLIEŤ PO
NOVOM, ONLINOVO?
Brali sme mladých, ktorí s internetom
už vyrástli a akurát skončili alebo

končili vysokú školu. Im nebolo treba
takmer nič vysvetľovať, oni o internete všetko vedeli. Boli skrátka „users“
internetu, mali s ním vlastnú, osobnú
skúsenosť. Napríklad mali sme aj oddelenie programingu, kde boli mladí ľudia,
a mali sme tam aj chalana, ktorí navrhol
použiť Xbox v reklamnej inštalácii, my
sme to interne nazývali, že ho hackol,
a jeho riešenie použitia konzoly sme aj
predali (smiech).

NA TO, ABY FIRMA EXISTOVALA, MUSÍ MAŤ EKONOMICKÝ VÝZNAM. O ZARAGUZE SA DLHO V TOMTO SMERE
VEĽA DISKUTOVALO. A KONIEC KONCOV MNOHÉ DIGITÁLNE AGENTÚRY ZISTILI, ŽE SA NEMÔŽU ZAOBERAŤ
IBA DIGITÁLOM.
Zaraguza vrátila investície, ktoré do nej
Istropolitana Ogilvy vložila, po prvom
roku.

A POTOM?
Potom neboli žiadne investície zo strany
nikoho. Boli finančné výpomoci v cash
flow, ktoré zastrešila skupina. Je to
výhoda, keď ste v skupine firiem, lebo
reklamná agentúra, a špeciálne v čase,
keď začína, má obrovský problém s cash
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flow. Niekedy ako nová firma nemáte aj
pol roka za odrobenú robotu peniaze,
keď ste zabehnutá firma, viete to vykryť,
ale rozbiehajúca sa firma to má ťažké.
Istropolitana bola pre Zaraguzu v istom
čase niečo ako financujúca banka pre
cash flow, akási obdoba prevádzkového
úveru. Investície po prvom roku existencie Zaraguza zvládala sama a od druhého roka, s výnimkou jedného krátkeho
obdobia, vytvárala zisk.

KEDY SA ZARAGUZA EKONOMICKY OSAMOSTATNILA?
Z hľadiska cash flow potrebuje reklamná
agentúra vykrývať krátkodobé výpadky vždy, dnes už pomocou bankového
úveru. Zaraguza ako biznis projekt
začala naplno fungovať vtedy, keď začalo
na trhu prevládať premýšľanie, ktoré
bralo internet tak, že naň potrebujete
tvoriť nápady, ktoré fungujú samostatne.
Pretože keď ich zoberiete z offlinu, tak
to často nefunguje. Vtedy som povedal, že počkajte, o pár rokov bude DNA
každej agentúry digitál. Nebude klasická
kreatívna agentúra aj digitálna agentúra, prežije iba jedna forma. Digitálna
agentúra vtedy začne brať prácu, ktorá je
nielen digitálna, je aj offlinová. Vie v tom
chodiť a nápady, ktoré vznikajú z digitálneho internetového premýšľania, vie
expandovať aj do offline prostredia.

DIGITÁL ALEBO ONLINE PRINIESOL AJ TO, ŽE MNOHÉ
AGENTÚRY ZAČALI PRACOVAŤ PROJEKTOVO.
Viete, koľko sme na začiatku robili
tendrov ročne? Aj 70. Bolo to preto, že
digitálne veci zadávali klienti iba ako
projekty. Toto nás ničilo a malo to, samozrejme, aj finančné dosahy, pretože za
tender vám nikto nič nedal a všetkých 70
sme ich zase nevyhrali. Ale prispôsobili
sme sa. V tom čase sme ešte neboli tak
ďaleko, aby sme s klientmi uzatvárali
feečkové zmluvy. V digitále to nebolo.
Agentúru sme museli finančne stabilizovať cez dlhodobejšie spolupráce, čo sa
však dalo iba vtedy, keď ste sa rozšírili
na fullservis.

KTO BOLI VAŠI PRVÍ FEE KLIENTI?
Za prvých fee klientov môžeme považovať Slovenskú sporiteľňu a Orange,
čo bolo asi pred štyrmi alebo piatimi
rokmi. Trvá to dlhšie, pretože agentúra
sa musí vyprofilovať a získať si u klientov
dôveru. Predtým sme mali dlho klienta
Tatra banku, ale nie formou fee, pretože
neboli sme jej exkluzívny partner, banka
38
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digitálne projekty stále tendrovala.
Mnoho z týchto tendrov sme vyhrali.
Zaraguza totiž mala i má výhodu, že
uplatňuje netradičné premýšľanie a nápady. Nebála sa „iných“ riešení, ktoré
boli často out of the box, napríklad aj
Fofola.

POMOHLA VÁM V RASTE AGENTÚRY FOFOLA?
Takmer všetci si ju pamätajú.

ÁNO, TO JE JEDNA VEC, AJ ŽE AŠPIROVALA NA
GRAND EFFIE A VYHRALA EUROEFFIE, ALE SMEROM
K ZADÁVATEĽOM?
Na jednej strane je to dobre, lebo keď sa
povie, že sme Zaraguza, nič to niektorým
nemusí povedať. Keď však povieme, že
sme robili Fofolu, už vedia. Ale na druhej
strane, nie každému sa Fofola páči.

Čím idete do masovejšej komunikácie,
tým efektivita klesá,
a to znamená waste
of money. Internet
však umožňuje ísť
one-on-one.
MOHLI SA IM PÁČIŤ VÝSLEDKY, KTORÉ DORUČILA.
Áno, ale potenciálny klient nemusí
chcieť tento typ reklamy a môže mať
presvedčenie, že Zaraguza robí iba tento
typ reklamy. A to nie je pravda. Takže to
prospieva aj škodí, pretože to agentúru
škatuľkuje.
My sme kampaňou Fofola okrem pobavenia publika a výrazného rastu predaja
dokázali aj to, čomu nikto neveril, a to,
že sa dá pomerne brutálne siahnuť na
zavedený brand. Na účely kampane
sme zmenili brand KOFOLA a pollitrové
balenia sa predávali pod značkou Fofola,
čo nespravil ešte nikto a každý sa toho
aj bojí. A to je ďalšia vec dnes veľmi aktuálna, totiž že sa skončila doba značky
vytesanej do kameňa. A pevný, dlhodobý branding začína dopĺňať tekutý
branding.

AKO TO MYSLÍTE, MALA BY SA ZNAČKA FLEXIBILNE
MENIŤ?
Presne tak. Skončila sa doba, keď sa
značka bude striktne držať pravidiel, že
je červená a stále usmiata. Veci okolo nás
vrátanie spotrebiteľov sa menia, menia

sa rýchlejšie než kedykoľvek v minulosti,
a na to treba reagovať. I prispôsobovaním
značky. Hoc aj zo dňa na deň.

AKO MÁM AKO SPOTREBITEĽ VEDIEŤ, ČO JE ISTOTA
ZNAČKY?
To je to, že ja ako značka budem rozprávať tak, aby ste tomu rozumeli a aby ste
si to cenili. Ale musím to rozprávať vám,
jednotlivcovi, osobne a zaujato. To sa
však nedá cez televízor k stotisíc ľuďom
naraz, vtedy nemôžem byť individuálny.
Všetci vieme, že najúčinnejšia a najefektívnejšia komunikácia je face-to-face,
one-on-one. Čím idete do masovejšej
komunikácie, tým efektivita klesá, a to
znamená waste of money. Internet však
umožňuje ísť one-on-one.

AKO ZADÁVATELIA REAGOVALI NA DIGITÁL,
ROZUMELI MU?
Na začiatku rozvoja internetovej marketingovej komunikácie bol problém s terminológiou, problém rozprávať s ľuďmi
z marketingov rôznych firiem tak,
aby tomu rozumeli. U zadávateľov boli
naučení na terminológiu ako frequency,
reach a net reach. Ale ako im povedať,
čo je like? K čomu to prirovnať? Nebol
spoločný jazyk. Teraz je, samozrejme,
vnímanie terminológie úplne inde.
Avšak máme internet, ktorý sa každý
deň mení, tomu sa musíme prispôsobovať a stále sa učiť nové veci. Rovnako to
je aj so značkou a zopakujem, že sa skončila doba značky vytesanej do kameňa.

MÁTE NA MYSLI TO, ŽE ZNAČKA KOMUNIKUJE
ŠPECIFICKY NA RÔZNE CIEĽOVKY?
Aj to. Zaraguza už niekoľkokrát v praxi preukázala, že jedna značka môže
komunikovať dvomi výrazne odlišnými spôsobmi. V minulosti napríklad Tatra banka, ktorá popri svojej
hlavnej komunikácii spustila kampaň
s Rytmusom. Čo sa stalo? Rytmus mal
obrovský úspech a brandu Tatra banky
sa to negatívne nedotklo. Dokazuje to, že
dva rôzne komunikačné koncepty môžu
paralelne fungovať aj pre jednu značku.
Rovnako to bolo pri značke Kofola, ktorá
mala iný pozicioning, než prezentovala
kampaň Fofola. Fofola sa dokonca dostala aj na bilbordy a do televízie a pritom
s konceptom lásky, ktorý mala Kofola,
nemala absolútne nič spoločné. Pavol
Minár to nazýva polyfonickou značkou, pretože tá značka nemá iba jeden
hlas. Zároveň k tomu však pridávam, že
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Zaraguza ako biznis
projekt začala naplno
fungovať vtedy, keď
začalo na trhu prevládať premýšľanie, ktoré
bralo internet tak, že
naň potrebujete tvoriť
nápady, ktoré fungujú
samostatne.

v tom, že to robí na internete? Základ,
že spotrebiteľ má potreby a želania, sa
nemení, stále zostáva. Čo sa mení, tak to
sú možnosti, ako s nimi vieme pracovať a ako ich reklamou ovplyvňovať.
Reklamou, samozrejme, vieme potreby či želania vyvolať. Otázkou je, ako
efektívne my v reklame vieme pracovať,
nie že by spotrebiteľ menej premýšľal.
Možno naopak, internet mu dáva toľko
informácií, že pri produktoch, kde nejde
o impulzívny nákup, môže premýšľať
viac a možno i zodpovednejšie.

značka nemôže v súčasnosti byť dlhodobo rovnaká, musí sa prispôsobovať.

V dnešnej dobe sa veľa hovorí o partnerstve a o tom, že agentúra je odborník, resp.
konzultant.

Znamená to, že dlhodobý koncept je prežitok?

Mala by byť a bodaj by to tak bolo.

Nie je to o tom, že by to nahradilo
dlhodobý koncept značky. Vzniká však
priestor, kde táto kamennosť už nestačí.
V priestore s dlhodobým konceptom
a monolitickou značkou je to ako s internetom ako médiom. Nič s tým zatiaľ
nepokazíte, ale ani ho naplno nevyužijete. Čo je hlavný driver? Komunikácia
sa stáva individuálnou. A prečo? Pretože
sa vyvíjajú technológie, ktoré nám to
umožnia. Dnes ešte nie naplno, ale
v blízkej budúcnosti to umožnia.

Veľa hovoríme o pozitívach digitálu. Čo online
zobral komunikácii?
Nič. Strašne veľa priniesol. Internet je
zatiaľ najdemokratickejšia vec, s ktorou
sme sa doteraz stretli. Kto si pred 20
rokmi vedel predstaviť, že bude existovať youtuber a bude sa tým živiť? Alebo
bude existovať Slovák, ktorý bude zarábať desiatky miliónov dolárov tým, že
vystupuje na internete? Internet a technológie dávajú šancu ľuďom prejaviť svoj
talent tak intenzívne a slobodne ako nikdy predtým. Pozrite si Jacoba Colliera.
Vznikajú nové uplatnenia a profesie,
formy toho, ako si človek dokáže zarobiť
na živobytie. A, samozrejme, nové spôsoby komunikácie, i tej marketingovej.
Na druhej strane internet so svojimi
sociálnymi sieťami aj odkryl, akými
charaktermi my ľudia v skutočnosti
disponujeme. A z toho pohľadu sú mnohí
v šoku či znechutení.

Nemení to spotrebiteľa? Nestáva sa lenivým
a menej premýšľavým?
Prečo by menej premýšľal? Čo to mení
na tom, keď spotrebiteľ príde do obchodu a vyberá si produkt, aký je rozdiel

Keď sa ešte vrátime k tomu, čo ste hovorili,
že agentúra má mať tvár. Akú tvár bude mať
Zaraguza po personálnych zmenách,
ktoré sa vo firme udiali?
V Zaraguze na Slovensku i v Česku pracujú veľmi talentovaní a skvelí ľudia. To
sa nezmenilo. A pozicioning Zaraguzy
zostáva tiež rovnaký, je stále hype agentúra. To bola a aj je jej tvár. Tá fyzická,
či už jedna, alebo niekoľko tvárí, sa
veľmi rýchlo ukáže.

Komunikácia sa stáva
individuálnou. A prečo? Pretože sa vyvíjajú
technológie, ktoré nám
to umožnia.

Čomu sa venujete teraz?
Momentálne pracujem na nových projektoch. Je to firma 4.0, s. r. o. Manažment
som „ukradol“ z Istropolitany, ide do toho
Jakub Kuko Mazán.

Prečo práve názov 4.0?
Je za tým príbeh. V minulosti prebehla
prvá, druhá, tretia priemyselná revolúcia
a teraz nastupuje štvrtá, ktorej hybnou
silou nie je para ani nezastaviteľný výrobný pás, ale umelá inteligencia. Umelá
inteligencia v marketingovej komunikácii je téma, ktorou sa zatiaľ málokto nezaoberá, málokto v tom podniká, väčšinou
sa firmy v oblasti marketingovej komunikácie zaoberajú dátami. My sa ideme
pustiť do umelej inteligencie. Lebo dáta

vám povedia veľa o tom, čo bolo, ale s AI
sa môžete omnoho lepšie pustiť do odhadovania toho, čo bude. Najmä v správaní
(behavior) spotrebiteľov.

Aká bude pozícia 4.0 v skupine?
Bude mať pozíciu kreatívnej agentúry
založenej na IT/technology.

Ako bude vyzerať agentúra budúcnosti?
Vzhľadom na to, ako sa to vyvíja, to
bude pol na pol kreatívno-IT firma. Bez
kreatívy nie je reklama ani marketingová komunikácia. A bez IT tá kreatíva asi
bude hodne slepá.

Aké budú v najbližších rokoch priority komunikačnej brandže, aj smerom k zadávateľom?
Budete ich musieť presviedčať o svojej hodnote?
My sme celá brandža aj so svojimi
zákazníkmi podľa môjho názoru
trochu uleteli. Mali by sme sa, a tomu
sa nevyhneme, aby o nás klienti mali
záujem aj v dobe softvérov a dát, vrátiť
ku koreňom (back to the roots). Korene
v reklame sú kreatíva. Možno sme sa
príliš zamerali na to, že budeme hypertechnologickí, vymýšľať rôzne stratégie,
ale kreatíva je to, čím vždy budeme
zaujímaví. Klient si vie nakúpiť softvéry
napríklad na mediálne plánovanie
a vyhodnotenie dát, ale neurobí si sám
kreatívu. Pravda, v minulosti i dnes sú
tu pokusy s inhouse agentúrou, skúšal to
aj taký gigant ako Protect & Gamble, ale
kreatívni ľudia majú problém do konca
svojho života robiť reklamu napríklad
len o pracích práškoch. Aj v nezávislej
reklamnej agentúre musia kreatívci
cirkulovať, meniť klientov a produkty,
aby nestratili invenciu i motiváciu.
Vidím to tak, že keď sa budeme držať
koreňov biznisu, čím je kreativita, tak si
myslím, že klientom budeme mať vždy
čo ponúknuť. A, samozrejme, aby naše
kreatívne riešenia boli čo najefektívnejšie, použijeme každú jednu technológiu,
ktorá nám umožní lepšie spoznať a osloviť klientových zákazníkov. Čo, žiaľ,
neovplyvníme, je fakt, že mnohí klienti
prechádzajú z dlhodobej spolupráce
k spolupráci na jednotlivých projektoch.
To je výzva, musíme meniť spôsoby
plánovania, prípravu na tendre a mnoho
ďalších vecí. Ale i to je podľa mňa odraz
zmien na trhu, ktoré sa významne presadili s nástupom internetu a digitálnej
komunikácie. Skrátka, všetci sa musíme
meniť a prispôsobovať.
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7 ROKOV FUNKČNÉHO
CONTENT MARKETINGU

ZARADEKÁDA?

BOLO TO SUPER!

PRINIESLO HODNOTY

„10 rokov je v reklame takmer večnosť.
Napriek tomu to Zaraguze ubehlo ako
voda. A to hlavne vďaka klientom, kolegom
a projektom, ktoré je radosť robiť. Toto je len
pár príkladov z nich,“ hovorí CEO Zaraguzy
Anna Dzurjaníková.

S

ideou content
marketingu
sme začali ešte
v roku 2014, a to
s veľkým entuziazmom.
Na Slovensku vtedy
nerezonoval content
marketing, ako tomu
bolo už po niekoľko rokov
v zahraničí. Na začiatku
sme veľa študovali
a nastavovali vlastné knowPATRIK VAVROVIČ
how. V roku 2015 už prišli
Managing Director
prvé komplexné content
ContentFruiter
marketingové projekty
a začiatkom roka 2016, posilnený výsledkami a reakciami
klientov, sme naše úsilie zavŕšili prerodom komunikačnej
divízie na samostatnú agentúru.

Slovenská sporiteľňa
– Sloboda je v tebe
Dajú sa suché dáta z prieskumu
prezentovať šťavnato? Pozrite si
kampaň Sloboda je v tebe a budete mať jasno. Kampaň bodovala v kreatívnych súťažiach, viac
než 70-tisíc mladých sa pridalo
ku kampaňovému prieskumu
a otvorili sme o 40 % viac účtov
než rok predtým.

Priniesli sme na trh prvú čisto content marketingovú
agentúru, ktorá realizuje full service content marketingové
projekty. Sme hrdí na naše výsledky, na reakcie trhu a na
to, čo o nás hovoria naši klienti. Je to aj vďaka skvelo
fungujúcemu a neustále cibrenému know-how a tímu, ktorý
staviame v Nitre.

Orange Slovensko
– Unboxing, ktorý má zmysel

Influenceri dostávajú množstvo
balíčkov, ktoré následne otvárajú online pre followerov. Čo keby na
Vianoce dostali balíček, ktorý je prázdny?
S Orangeom sme influencerov vyzvali, aby prázdny box naplnili vecami pre ľudí v núdzi. Prázdne boxy a dobré skutky si ľudia pozreli
viac ako 2 200 000-krát.

Do tradičného marketingu sme
priniesli hodnotný nástroj, ktorý
plní tak úlohy reklamy, ako aj
budovania značiek a ich renomé.

ZSE – Zelená slovenská energia
ZSE je dôkazom, že aj energetická firma môže byť zodpovedná. Spolupráca s greenfluencerom Michalom Sabom
a inovatívny produkt Zelená
elektrina jasne hovoria, že
to s ochranou prírody myslia
vážne. A my s nimi.

Veríme, že za tých 7 rokov nášho pôsobenia inšpirujeme
trh a dokazujeme, že práca s užitočným obsahom prináša
trvalé hodnoty a je skutočnou a dlhodobou investíciou
v marketingovej komunikácii. Napriek tomu že ide o beh na
dlhšie trate. Darí sa nám motivovať čoraz viac segmentov
trhu a budovať v nich informačných lídrov.

MS204887/01

MS204935/01

Komunikáciu Popradskej
sme odpálili Tajomstvom
pravého kávičkára
a pokračovali sme ďalšími
odvážnymi a oceňovanými
exekúciami. Tento rok sme značku opäť komunikačne posunuli
a vďaka silnému brandovému povedomiu sme sa pustili do
budovania produktu. Najnovšie video – Láska na prvý dúšok je
toho príkladom.

MS204887/02

Popradská káva
– Láska na prvý brief

Smelo a hrdo teda môžeme povedať, že do tradičného
marketingu sme priniesli hodnotný nástroj, ktorý plní tak
úlohy reklamy, ako aj budovania značiek a ich renomé.
Príkladom sú naše bežiace projekty (v súčasnosti ich je
viac ako 20), ich gradujúce výkony (spolu viac ako 2 milióny
organických návštev za rok), tiež ocenenia v súťažiach
a samozrejme reakcie trhu a klientov.
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Bude to
super!
Za posledných 10 rokov sme spolu vytvorili toľko skvelých
projektov, že to môžeme tvrdiť s istotou. A ty sa môžeš spoľahnúť.
Či už si náš budúci kolega, klient alebo dodávateľ.
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MEDIÁLNE VÝDAVKY & TOP ZADÁVATELIA

OD RECESIE
K EXPANZII.
Vrchol zrazila
pandémia
Na čele top spenderov telco a reťazce,
neskôr aj značky v online

a prekročenie výdavkov do televízií, zatiaľ
sa tento scenár nekoná. A podľa situácie,
ktorú spôsobila pandémia, vidíme, že televízia si svoju pozíciu ešte viac upevnila.
V každom prípade, dáta naznačujú, ako sa
nožnice otvárajú.

sporiteľňa, Prima banka). Z hľadiska celkových investícií je krásne viditeľná línia
krivky: od recesie – trh bol v roku 2010
stále značne devastovaný krízou v rokoch
2008/2009 – cez postupnú expanziu a vrchol v roku 2020. Ďalší vývoj bude daný
vývojom pandémie.

V Stratégiách sme v spolupráci
s Kantarom (TNS) pravidelne prinášali
TOP 100 zadávateľov do reklamy. Kým
na začiatku dekády vidíme na prvých
miestach segmenty telco (Slovak Telekom,
Orange, Telefónica (O2)) a hygiena & krása
& drogéria (Unilever, Henkel, Procter &
Gamble), ku koncu dekády sa významnými spendermi stávajú reťazce (LIDL,
Kaufland), a dokonca značky v online
(Alza). Aj keď to možno z prvých piatich
miest nevidieť, na popredných miestach
sa umiestňovali aj banky (Slovenská

Na začiatku dekády
sú na prvých miestach
sektory telco a krása,
ku koncu dominujú
reťazce, nováčikmi sú
a aj značky v online.

Mediálne výdavky: nožnice sa otvorili
V roku 2010 mediálne agentúry už začínajú
hovoriť o veľmi pomalom zotavovaní trhu.
Pritom ozdravenie nevyzeralo pre všetky
mediatypy rovnako. Najdynamickejší rast
zaznamenal podľa očakávaní online. Ak
mnohí očakávali rast ešte dynamickejší

Celkové čisté reklamné výdavky (v mil. eur)
TV

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

115,2

122,8

124,1

119,3

119,6

133,9

144,6

154,8

160,5

166,6

159,9

164,7
23,4

Printy

65,5

55,6

50,4

44,8

38,8

37,7

35,8

33,5

31,2

29,5

22,4

Rádio

28,3

19,4

20,1

16,4

14,7

17,1

17,6

17,3

18,3

18,8

17,1

18,1

Outdoor

36,6

29,4

27,1

25,0

26,6

27,4

26,6

27,4

28,6

29,4

19,7

21,3

Kino

4,4

4,2

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

0,4

0,5

Online

88,4

93,9

91,5

93,0

93,9

98,7

103,6

110,3

118,5

126,8

132,6

139,8

Spolu

338,4

325,3

315,6

300,1

295,2

316,3

329,7

344,9

358,7

372,8

352,1

367,8

* obsahuje odhadované investície do Facebook a Google
PRAMEŇ: odhad UNIMEDIA, s.r.o.
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(V MIL. EUR)

2010

2011

1.

Slovak Telekom

45,53

1.

Slovak Telekom

36,5

2.

Orange Slovensko

36,21

2.

Orange Slovensko

34,9

3.

Henkel Slovensko

20,71

3.

Henkel Slovensko

21,3

4.

Unilever Slovensko

18,81

4.

Unilever Slovensko

17,4

5.

LIDL SR

13,3

5.

Telefónica Slovakia (O2)

13,3

2012

2013

1.

Slovak Telekom

42,3

1.

Slovak Telekom

2.

Orange Slovensko

38,1

2.

Orange Slovensko

41,8

3.

Henkel Slovensko

20,6

3.

Henkel Slovensko

26,5

4.

Unilever Slovensko

20,2

4.

Teleconica Slovakia (O2)

21,7

5.

Telefónica Slovakia (O2)

18,02

5.

Unilever Slovensko

20,6

2014

51,8

2015

1.

Slovak Telekom

43,07

1.

Slovak Telekom

45,8

2.

Orange Slovensko

40,9

2.

Orange Slovensko

42,3

3.

02 Slovakia

27,4

3.

LIDL SR

31,2

4.

LIDL SR

27,3

4.

O2 Slovakia

27,4

5.

Unilever Slovensko

25,8

5.

Unilever Slovensko

24,1

2016

2017

1.

Slovak Telekom

45,8

1.

Orange Slovensko

46,9

2.

Orange Slovensko

44,5

2.

LIDL SR

46,3

3.

LIDL SR

35,8

3.

Slovak Telekom

40,9

4.

Tesco Stores SK

23,2

4.

Prima Banka Slovensko

31,4

5.

02 Slovakia

22,5

5.

Alza

31,2

2018

2019

1.

LIDL SR

67,5

1.

LIDL SR

2.

Slovak Telekom

63,4

2.

Kaufland SR

103,6

3.

Orange Slovensko

51,2

3.

Slovak Telekom

61,9

4.

Ferrero

50,9

4.

Orange Slovensko

57,02

5.

Kaufland SR

48,9

5.

Ferrero

56,6

72,2

2020
1.

LILD SR

2.

Kaufland SR

140,1
86,2

3.

Slovak Telekom

64,1

4.

Tipos

61,2

5.

Orange Slovensko

59,2

Zdroj: TNS, neskôr Kantar
Poznámka: Sumy sú monitorované
v cenníkových cenách.

A

gentúra THIS IS
LOCCO vznikla
v roku 2012 ako prvá
crossline agentúra
na trhu. Delenie agentúr
na online alebo offline sme
dlhodobo považovali za nesprávny a pre klientov nedostatočný prístup, a preto sme
prišli s cestou „crossline“.
Náš nový prístup presadzoval
spoločnú tvorbu online a ofRASŤO BAHURINSKÝ
fline reklamy v jednom.
CEO, THIS IS LOCCO
Už rok a pol od vzniku agentúry sme pripravovali komunikáciu pre značky ako Sberbank, VSE
alebo Siemens. V tom čase sme mali približne 12 zamestnancov. Trh
reagoval na novú agentúru rôzne. Niektorí nám priali viac, iní menej,
ale tak to už na slovenskom trhu býva.
Roky pribúdali a my sme rástli, prichádzali noví silní kolegovia
a nové silné značky. V roku 2016 poisťovňa Union a nový brand Onlia,
v roku 2017 VÚB banka, v roku 2018 klienti Hyundai a Towercom,
v 2020 Tatra banka a Kaufland. V aktuálnom roku do nášho portfólia
pribudla značka Allianz. Od začiatku fungovania agentúry sme mali
a stále máme blízko ku crowdfundingu a k startupom, čoho dôsledkom je vznik úspešnej spoločnosti Staffino a nového online vydavateľstva kníh Ezopo.
Z malej agentúry sme sa stali rešpektovanou agentúrou, ktorá patrí
medzi najlepšie digitálne agentúry na trhu (agentúra roka 2020
a 2021 podľa Digital PIE + 2. miesto v hodnotení DAR 2020). Ale silu
agentúry a jej úspechy tvoria samotní ľudia, ktorí sú jej súčasťou.
Môžeme spokojne povedať, že máme skvelý tím, snažíme sa vytvoriť
tie najlepšie podmienky na prácu a teamspirit. Touto cestou chceme
poďakovať celému
aktuálnemu THIS IS
LOCCO tímu, ale aj
každému, kto nám na
našej ceste pomohol
a bol súčasťou agentúry. THIS IS LOCCO sa
neustále snaží posúvať
vpred, takže sme si istí,
že tie najlepšie roky má
naša agentúra len pred
sebou.

MS204810/01

TOP 5 ZADÁVATEĽOV REKLAMY

PRESADZUJEME
CROSSLINE PRÍSTUP.
SPOLOČNÚ TVORBU
ONLINE A OFFLINE
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ZLATÝ KLINEC

NAJKREATÍVNEJŠIE
PRÁCE DESAŤROČIA
Nie sú to „iba“ práce, ktoré boli najúspešnejšie na Zlatom klinci. Dekáda
Klinca ukazuje, ako si digitál tvoril svoje miesto v komunikácii, ako
vzájomne súperili online a offline svet a ako sa nakoniec navzájom začali
dopĺňať. A popritom vidieť, ako sa zvyšovali nároky na craft a exekúcie
kampaní a ako sa do nich postupne implementovali technológie.

Zlatý klinec 2010:
INTERNET & ONLINE
Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2010:
1. Wiktor Leo Burnett
2. MUW Saatchi&Saatchi
3. Istropolitana Ogilvy

A

j keď sa organizátori obávali,
že kríza, ktorá u nás prepukla
v roku 2009, sa odrazí aj na Zlatom
klinci, vôbec sa tak nestalo. Najviac
prác (56) bolo v tomto roku prihlásených
v kategórii Interactive & Online.
Novinkou bola kategória Kreativita
v PR, prvýkrát mali osobitnú porotu aj

mediálne agentúry. Prvýkrát sa na súťaži
predstavila Zaraguza, ktorá bodovala
s prácami pre Tatra banku (Facebook
reporty, Banner, na ktorý sa nekliká).
Ocenenie Filip získal Rasťo Michalik,
a to predovšetkým za dlhodobú a skvelú
prácu pre T-mobile. Rok predtým získali
na Klinci tieto práce Grand Prix.

Najkreatívnejšie práce/klienti:
Na Grand Prix ašpirovala v tomto roku
práca Ružoví kukláči (Wiktor Leo
Burnett) pre Union. Na Kukláčoch
treba oceniť aj to, že v rámci kategórie PZP ide o unikátnu, veľmi výraznú
a odlišnú kampaň, využívajúcu buzz,
s virálnym potenciálom a veľmi dobrou

prácou na sociálnych sieťach, napísali
vtedy Stratégie. Pikantné je, že nový
marketingový riaditeľ Unionu v PZP
koncepte nepokračoval. Rezonovala aj
kampaň Kofotiny pre Kofolu (Wiktor Leo
Burnett), Vianoce pre T-mobile (Muw
Saatchi&Saatchi) či Svetové slovenské
pivo pre Heineken (Istropolitana Ogilvy).

UNION – Ružoví kukláči

Kofola ČeskoSlovensko – Kofotiny

44
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Róbert Slovák

generálny riaditeľ Respect
APP, prezident ADC

Na základe
prihlásených
a ocenených prác
je zjavné, že aj na
Slovensku je online
čoraz silnejším
a využívanejším
prostredím na šírenie
reklamy, a preto by
sme mu mali venovať
väčšiu pozornosť.

T-MOBILE – VIANOCE/AHOJ KIKUŠ

HEINEKEN – Svetové slovenské pivo
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Zlatý klinec 2011:

Michal Pastier

GRAND PRIX, A ROVNO DIGITÁLNE

Zaraguza

Digital má výhodu, že
aj na Slovensku môžete
robiť svetové veci.

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2011:
1. Vaculik Advertising (MADE BY VACULIK)
2. Wiktor Leo Burnett
3. Istropolitana Ogilvy

P

Už druhý rok za sebou kategória
Interactive & Online zaznamenala
najvyšší počet prihlášok – 66. Piatou
agentúrou s najvyšším počtom prihlášok
bola Zaraguza digital. Prekvapením večera bolo ocenenie Grand Prix, a to rovno

pre začínajúcu digitálnu agentúru TRIAD
Advertising. Ocenenie Filip si prevzal
Michal Pastier, a to za výnimočný prínos
do kreativity slovenskej reklamy, ktorú sa
mu darí zviditeľňovať vo svete. Agentúrou
večera sa stal Vaculik Advertising.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

Mouse pre T-mobile spievajúci pieseň
Keď si šťastný. Zrodila sa nezameniteľná
kampaň Večerníček pre ČSOB od MUW
Saatchi&Saatchi, ale aj futbalová detská
hviezda z Afriky – Dede, ktorý miloval
Hamšíka, od Istropolitany. Hugo Hafner
„brouzdoval“ internetom a Slovenskom
v práci Raj surferov pre Orange (Wiktor
Leo Burnett) a Respect APP pokračoval
v kampani pre Gorilu – tentoraz prácou
PPE Fiction.

TRIAD Advertising si prišiel po Grand
Prix za využitie Google Analytics ako
média. Úspech mala aj kampaň Vaculik
Advertising pripravená pre VŠMU:
Pripravujeme sa na svetlá reflektorov. Zaujal Alkowebizer od Zaraguzy
– agentúra ukázala, ako by vyzerali
weby, keby ich tvorili pod vplyvom
alkoholu, ako aj Moja krvná skupina
pre Dôveru, bavil Rytmus ako Mickey

ZARAGUZA SELFPROMO – Alkowebizer

Dôvera – Moja krvná skupina

T-MOBILE – DEDE

Orange – Raj surferov
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ZLATÝ KLINEC

Zlatý klinec 2012:

REKLAMA NA ZLATÝ KLINEC BEZ ZLATÝCH KOVOV
Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2012:
1. MADE BY VACULIK
2. Istropolitana Ogilvy
3. Wiktor Leo Burnett

R

ok 2012 bol rokom, keď agentúry
do Zlatého klinca prihlásili
najvyšší počet prác – 301. Napriek
tomu, že porota vrátane predsedu poroty
Willa Rusta hovorili o kvalite slovenskej
reklamy, vo viacerých kategóriách zlaté
kovy chýbali. Agentúrou večera sa stal

MADE BY VACULIK, ocenenie Filipa
si prevzal Peter Ižo. A fakt, že najviac
oceňovaná bola Interactive & Online,
len svedčilo o tom, že téma digitálu
a jeho včleňovania do komunikácia bola
naozaj intenzívna.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

banku. Porotu zaujala práca od MADE BY
VACULIK – Lóve – warez edition, ktorá
spropagovala film tak, že ho nahrala na
portál, kde si ľudia sťahujú kópie filmov.
Namiesto deja tam bol svojrázny odkaz od
hlavných hrdinov filmu. Najlepšou kampaňou, i keď iba striebornou, bol Paviel
neodporúča pre Slovak Telekom – MUW
Saatchi&Saatchi.

Zlatý klinec ocenil kampaň FunFón,
ktorý ľudí bavil Pištom Lakatošom
a Oblinou. Istropolitana vytvorila pre
Svetové Slovenské pivo (Zlatý Bažant)
pokračovanie a tentoraz porovnávala črty
Slovákov s maniermi ľudí z iných krajín.
Za toto video si vyslúžila Zlatý klinec,
Strieborný za Pumu senickú pre VÚB

FunFón – Pišta Lakatoš

HEINEKEN – Svetové Slovenské pivo
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Will Rust

Creative Director,
Ogilvy&Mather Ukrajina,
predseda poroty

Digitál vnímam ako
nástroj. Nie je to
výnimočná super vec.
Samotný digitál sa
preceňuje. V tom nie
je budúcnosť reklamy.
Napríklad reklama
na iPade je v podstate
obyčajný print, ktorý
sa dá pohnúť a dá sa
s ním robiť viac vecí.
Vytvárať digitálne
agentúry je hlúposť.

VÚB banka – Puma senická

Telekom – Paviel neodporúča
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Zlatý klinec 2013:

Milada Halová

BEZDÔVODNÝ SMÚTOČNÝ POHĽAD NA REKLAMU
Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2013:
1. Istropolitana Ogilvy
2. MUW Saatchi&Saatchi
3. MADE BY VACULIK

V

roku 2013 bola do súťaže
prvýkrát zaradená kategória
Events. Paradoxne preto, že
organizátori už pri zvolenej funerálnej
téme balansovali na hranici vkusu.
Napriek smútočnému ceremoniálu nebol
dôvod plakať. Rado Olos sa stal Filipom
a slovenská reklama, síce bez Grand Prix,
aj tak ocenila najkreatívnejšie slovenské

reklamy. A Bohumil Dohnal ako člen
poroty pre Stratégie nadhodil tému, ktorá
bola aktuálna ešte v ďalších ročníkoch:
„V kategórii Interactive & Online sa pri
hodnotení kladie akosi menší dôraz aj na
kvalitu exekúcie, art direction a craft.
To, čomu sme sa pri TV a printe bežne
prizerali, sa pri online prácach akosi
nerieši.“

Najkreatívnejšie práce/klienti:

Bažant – Slovensko dávno svetové. Tento
rok priniesol aj Veľkého treska od MUW
Saatchi&Saatchi, či Rytmusovu Finančnú
akadémiu od Zaraguzy pre Tatra banku
Slovensko. A MADE BY VACULIK vytvoril
pre Kozel Štrngátor, vďaka ktorému ste si
mohli štrngnúť z ktoréhokoľvek miesta na
Slovensku.

Dedina Rybník bola dedinou s najmenšou
nehodovosťou, stala sa ideou pri kampani
na poistenie vozidiel pre Komunálnu poisťovňu. MUW Saatchi za ňu získalo Zlatý
klinec v kategórii Kampaň. Už tretí rok za
sebou dokázala bodovať v tejto kategórii aj
Istropolitana s prácou pre Heineken – Zlatý

Komunálna poisťovňa – Rybník

Plzeňský Prazdroj – Kozel Štrngátor

Head of Brand Strategy
and Communication
Department, Tatra banka

Kategória Kampaň sa
považuje za kráľovskú
kategóriu. Zdá sa
však, že za posledné
roky je to, naopak,
kategória Interactive
& Online, o čom
svedčí aj počet prác.
V kategórii Kampaň
sa rozhodovalo o 13
kampaniach, v online
sa posudzovalo
približne 70 prihlásených prác, čo je iba
reálnym odrazom
súčasného stavu.

RYBA KOŠICE – Veľký tresko

TATRA BANKA – Rytmusova akadémia
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ZLATÝ KLINEC

Zlatý klinec 2014:

20 ROKOV ZLATÉHO KLINCA,
PRVÝKRÁT S ONLINE VIDEOM

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2014:
1. MUW Saatchi&Saatchi
2. Wiktor Leo Burnett
3. TRIAD Advertising

V

ýnimočný Zlatý klinec – aj
preto, že to bolo v poradí už 20.
oceňovanie najkreatívnejších
reklám na Slovensku. Agentúrou
dvadsaťročia sa stal Wiktor Leo
Burnett, Agentúrou večera MUW
Saatchi&Saatchi. Prvýkrát sa v prvej
trojke najkreatívnejších agentúr objavil

TRIAD advertising a s odstupom čase
vidíme, že to nebol iba jednorazový
výkrik. Filipom sa stal výborný režisér
Roman Valent. A zmena, ktorá hovorila
o vývoji komunikácie na trhu? Kategória
TV a Kinoreklama sa premenovala na Film
s podkategóriami: Televízna reklama,
Online film a Verejnoprospešná činnosť.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

kníhkupectvo Gorila: Vrbovského Píščany.
Za neziskové práce získala Zlatý klinec
agentúra Applepie za príbeh bezdomovca
Tibora pre občianske združenie Vagus
a MUW Saatchi&Satchi za Pred 100 rokmi
by boli hviezdy pre Slovak Telekom. Obe
kampane bodovali aj v kategórii Kampaň.

Organizátori prvýkrát vytvorili podkategóriu online video a udelili dva Klince. Zlato
získala Istropolitana Ogilvy za virálne video
Sagan Parking on Citroen, mimochodom režisérom bol Peter Ehrenberger. Strieborný
klinec získal Respect APP za prácu pre

Citroën – Sagan Parking on Citroen

Kníhkupectvo Gorila – Vrbovského Píščany
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Tomáš Belko

Executive Creative
Director,
Ogilvy & Mather CZ

Príjemne ma
prekvapila noblesa
porotcov a ich
argumentov, ktorí
dokázali bojovať i za
konkurenčné práce,
korektnosť priebehu,
starostlivo sledovaní
usporiadatelia súťaže,
vysoká úroveň väčšiny
prác a neprítomnosť
scamov. Hodnotili sme
reálne kampane.

VAGUS – Hľadá sa Tibor

Telekom – Pred 100 rokmi by boli hviezdy
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Zlatý klinec 2015:

Radouannne
Hadj Moussa

prezident českého ADC,
kreatívny riaditeľ DDB
a predseda Zlatého klinca

GRAND PRIX PO ŠIESTICH ROKOCH

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2015:
1. MADE BY VACULIK
2. Wiktor Leo Burnett
3. MUW Saatchi&Saatchi

S

lovenská reklama sa dočkala Grand
Prix! Ocenenie Filip si odniesol
talentovaný Matúš Bence, ktorý
dvíhal úroveň art direction v slovenskej

reklame už dlhší čas. Napriek tomu,
že sa výrazné zmeny nekonali, porota
diskutovala do skorého rána a ocenila
29 prác, najviac v histórii súťaže.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

Kofolu, MUW Saatchi&Saatchi spojilo
rýchlosť Sagana so 4G sieťou pre klienta
Slovak Telekom a Wiktor Leo Burnett
bodovalo s kanadskými žartíkmi pre
Orange. Na Zlatom klinci bola ocenená
aj projekt Hudba vs. burza. Wiktor Leo
Burnett indexovú linku Dow Jones indexu
naprogramoval tak, aby každý výkyv na
finančnej burze prehrala ako melódiu.
Vzniklo hudobné dielo, ktorého melódiu
netvoria noty, ale viac ako 30-tisíc burzových dát. Za nápad získal bronzového
Leva v Cannes.

Predseda poroty z českého ADC bol nadšený z Grand Prix – taká jednoduchá myšlienka. Najvyššie ocenenie putovalo do
agentúry Creo Young & Rubicam za prácu
pre Huyndai, ktorá nakúpila bezpečné
vozíky pre novorodencov v nemocniciach.
Art direction porota ocenila aj v kategórii
Print, zlato získala práca Ľadovec, ktorú
vytvorilo MADE BY VACULIK pre Tesco.
Agentúra bodovala pre toho istého klienta
aj s Prvým online diktátom. TRIAD
vytvoril kampaň Polliter neriešenia pre

TESCO – Ľadovec

TESCO – Prvý online diktát

Myslím si, že oddeľovať
kampane digitálne
a nedigitálne je už
dnes trochu old school.
Dnes si už asi málokto
dokáže predstaviť
kampaň, ktorá by
neprebiehala zároveň
v online prostredí.

Kofola ČeskoSlovensko – Polliter neriešenia

ORANGE – Kanadské žartíky
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ZLATÝ KLINEC

Zlatý klinec 2016:

Tereza Svěráková

Young & Rubicam Praha,
predsedníčka poroty
Zlatého klinca

ČO SA NOSÍ V REKLAME?
FOFOLA A ZLATÝ BAŽANT ’73

V slovenskej reklame
vo všeobecnosti
vnímam, že sú veľké
rezervy v oblasti
dizajnu a art direction.
Pokrivkáva vizuálna
stránka prác.

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2016:
1. Wiktor Leo Burnett
2. MADE BY VACULIK
3. Zaraguza

Z

latý Klinec 2016 hodnotili viacerí
tak, že zasadala veľmi prísna porota.
Udelila 96 shortlistov, čo malo slúžiť
ako motivátor. Prísnejšia bola porota pri
kovoch (42), reagovala predsedníčka poroty.
Ročník priniesol dve výrazné kampane,
ktoré uspeli aj vo viacerých kategóriách:

Fofola od Zaraguzy pre Kofolu a Zlatý Bažant
’73 od Wiktor Leo Burnett pre Heineken
Slovensko. Ocenenie Filip získal Bohumil
Dohnal, v tom čase pracoval v MADE BY
VACULIK a chystal sa do Prahy. Témou
už neboli scamy v reklame, pozornosť sa
posúvala k téme kvalitného art direction.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

porota prácu od agentúry Wiktor Leo
Burnett Periskopy pre Správu slovenských jaskýň. Špeciálnymi periskopmi
sme mohli sledovať slovenské jaskyne.
A zaujímavé prepojenie Ľudovíta Štúra
s Volkswagenom našla agentúra Mullen
Lowe GGK. A v kategórii Kreativita v PR
ocenila porota prácu Cícerová je nevinná
od agentúry Niederle & Semelak.

Najoceňovanejšou prácou bola kampaň
Zlatý Bažant ’73, za ňou nasledovala
Fofola pre Kofolu. Treťou najoceňovanejšou prácou bola kampaň Ak neprídete, skončíme v reklame pre festival
Istropolitana Projekt od agentúry
MADE BY VACULIK. Za prácu s potenciálom uspieť v zahraničí považovala

HEINEKEN – Zlatý Bažant ’73

Kofola ČeskoSlovensko – Fofola
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Istropolitana Projekt – Ak neprídete, skončíme v reklame

Správa slovenských jaskýň – Periskopy
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Zlatý klinec 2017:

Petr Vlasák

VIAC AKO ZLATÝ KLINEC, FESTIVAL KREATIVITY

Prekvapilo ma, aká
silná téma je u vás
xenofóbia.

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2017:
1. MUW Saatchi&Saatchi
2. Wiktor Leo Burnett
3. TRIAD Advertising

Z

latý klinec sa mení. Organizátori
Zlatého klinca najskôr informovali,
že tento rok sa bude súťaž
o najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku
niesť v duchu búrania stereotypov. Hneď
prvým bolo narušenie tradičnej formy
Klinca, keď avizovali, že nepôjde iba
o večerný event, ale o festival kreativity.
Galavečer doplnil konferenčný event, na

ktorom vystúpili svetoví spíkri. A samotná
súťaž? Tá bola v roku 2017 zaujímavá
v tom, že predurčila dva smery, kam sa
bude vyvíjať komunikácia. Tým jedným je
brand purpose, tým druhým technologické
inovácie. Pre ocenenie Agentúra večera si
prišla MUW Saatchi&Saatchi. Ocenenie
Filip získali Štefan Andrejco a Martin
Keder, obdivaja z Wiktor Leo Burnett.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

Slovak Telekom), 17. november (TRIAD advertising pre O2 Slovakia). Zlatý kov získalo
online video pre Slovak Telekom – Magenta
Smarthome – MUW Saatchi&Satchi. Tá istá
agentúra bodovala aj v TV reklame – pre
Komunálnu poisťovňu s prácou Veľké haló.
A MADE BY VACULIK získal ocenenie od
poroty za Dobrého anjela – Šatky.

Najoceňovanejšími kategóriami boli
Film a Interactive&Online. Podľa predsedu poroty Petra Vlasáka dominovali
najmä štyri práce: Rádiobudíčky (MUW
Saatchi&Saatchi pre Kooperativu), Porno
a Rosenberg (Zaraguza pre Kofolu),
Phoneboarding (MUW Saatchi&Saatchi pre

Kooperativa – Rádiobudíčky

Kofola ČeskoSlovensko – Porno a Rosenberg

Creative Director
z agentúry Comtech
Group, predseda poroty

Komunálna poisťovňa – Veľké haló

O2 Slovakia – 17. novembeR
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Zlatý klinec 2018:

Róbert Slovák

prezident
Klubu reklamných
agentúr Slovenska

PODPORME CRAFT ALEBO NAJVÄČŠIA
ZMENA HODNOTENIA

Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2018:
1. MUW Saatchi&Saatchi
2. Wiktor Leo Burnett
3. Istropolitana Ogilvy

Z

latý klinec priniesol najzásadnejšie
zmeny v hodnotení za posledné
obdobie: Nové prerozdelenie
kategórií a nový formát poroty. Prvýkrát
v histórii súťaže o prácach rozhodovali
dve poroty. Single Channel Jury predsedal
Richard Stiebitz z českej agentúry
Wunderman. Predsedníčkou Multi
Channel Jury bola Klára Palmer z McCann
Prague. Najväčšie zmeny sa týkali

kategórií Digital – v podkategóriách sa
vytvoril napríklad Influencer marketing,
pribudla kategória Craft. Po novom sa
vyhlasuje aj Best Non profit práca. Všetky
novinky vznikli ako reakcia na potreby
trhu, zároveň pritiahli pozornosť agentúr,
ktoré podľa slov organizátorov prihlásili
rekordný počet prác. Zmeny sa nedotkli
ocenenia Filip – to putovalo Martinovi
Woskovi do TRIAD-u za 17. november.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

stačí málo/Uškatec Tóno a podmorský svet
z dielne Alien, Oliver Agency a TRIAD-u.
Reklama na hru Mouse Gang – MUW
Saatchi&Saatchi. Zlatému klincu však kraľoval Martin Bajaník (pekne&dobre) s prácou
pre Yeme. Z nekomerčných subjektov to boli
práce Efffectivity Na konci evolúcie nie je
krása pre Ekotopfilm festival. Ocenená bola
aj najlepšia Non profit práca, ktorou sa stala
Magna – Moje dieťa od Istropolitana Ogilvy.

Silný ročník na počet prihlásených prác
a silný ročník na počet Bronzových klincov.
Z 80 ocenených prác ich bolo 42. Porota bola
štedrá, avšak vyberala z 302 prihlásených
prác. Nová kategória Craft zaznamenala
úspech na prvýkrát – bolo tu odovzdaných
najviac Zlatých klincov – 7 zo 14. Vyčnievali
práce: Fantomas pre Poštovú banku (Wiktor
Leo Burnett), Na pekné Vianoce (ne)

Poštová banka – Fantomas

O2 Slovakia – Na pekné Vianoce (ne)stačí málo
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Osemdesiat percent
skvelej reklamy je
nápad, ale hovorí
sa aj, že exekúcia
je tiež osemdesiat
percent. Chceme na
Slovensku podporovať
‚remeslo‘, čiže
dizajn, art direction,
grafiku, jednoducho
spracovanie. Chceme
upozorniť na to, že
slovenská reklama
a aj príbuzné odvetvia
majú šancu dosahovať
vysokú remeselnú
úroveň, ak budeme my
v agentúrach a aj ľudia
na strane klientov
požadovať vyššie
štandardy.

Yeme

Ekotopfilm festival – na konci evolúcie nie je krása
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Zlatý klinec 2019:

Pavel Flégl

predseda
Multichannel Jury

ROK ABSOLUT-KY A KAMPANE NEBUĎ PIRÁT
Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2019:
1. TRIAD
2. Wiktor Leo Burnett
3. Istropolitana Ogilvy

P

o výrazných zmenách sa v organizácii Festivalu kreativity nediali
výrazné zmeny, len v kategórii
Kampaň dostala priestor Digitálna kampaň. Výživný konferenčný program počas dňa ukončil galavečer s témou Voľby
do slovenskej reklamy. Najohnivejšou
bola diskusia okolo Grand Prix, ktorú
dostala Absolut-ka od TRIAD-u. Časť
poroty jej vyčítala, že vzbudzuje negatívne emócie. Nakoniec sa však obe poroty

zhodli v tom, že Grand Prix má mať
potenciál meniť svet okolo seba, spôsob,
akým ľudia premýšľajú. A to daná práca
mala. Ocenenie Filip si prebral Peter
Rajčák (Effectivity), Art Prix režisér
Pepe Ehrenberger. Trošku rozpačito
pôsobili z úst porotcov slová o opakovaní
ideí. Reklamná brandža začína používať
termín „máme viac rešeršovať“, čo pre
žiadnu reklamu, a nielen slovenskú, nie
je dobrá vizitka.

Najkreatívnejšie práce/klienti:

s prácou Dychová skúška pre Birell, Wiktor
Leo Burnett porotu pozitívne prekvapil
prácou pre Burger king #Prepacmekac.
THIS IS LOCCO prácou pre Hyundai – MDŽ
bez predsudkov. Najlepšou Non profit prácou sa stala Prijateľní.sk od Respect APP.

Do prvej päťky najkreatívnejších agentúr sa dostala prvýkrát agentúra Elite
Solutions s prácou Nebuď pirát pre O2
Slovakia. Najkreatívnejšia Agentúra večera
TRIAD bodovala okrem Absolut-ky aj

O2 Slovakia – Nebuď pirát

Absolut – Slovensko žije všetkými farbami

Slovenská reklama
dokáže prísť
s jednoduchým a so
silným posolstvom,
ktoré dokážu rozvinúť
do pekného príkladu.
Ale to, čo mi chýbalo
v niektorých prácach,
je bezchybná exekúcia.

Leon Sverdlin

predseda
Single Channel Jury

Technicky sú na
Slovensku reklamy
veľmi pekné. Ale
trošku mi chýbajú
hlbšie a silnejšie
myšlienky.

Hyundai – MDŽ bez predsudkov

Divé maky – Prijateľní.sk
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ROK AKO ŽIADNY INÝ, ALE SO ZLATÝM KLINCOM
Najkreatívnejšie agentúry ročníka 2020:
1. Wiktor Leo Burnett
2. MADE BY VACULIK
3. Istropolitana Ogilvy

S

rúškom a v online. Taký bol
Zlatý klinec v roku 2020. Nebol to
ledabolý výmysel organizátorov,
k rozhodnutiu ich prinútila situácia
okolo koronavírusu. Napriek tomu
slovenská reklama nestratila kontinuitu
v porovnaní s mnohými, aj so svetovými
kreatívnymi súťažami vrátane Cannes.
Podľa poroty situácia neovplyvnila
kvalitu ročníka. Naopak, začali uvažovať
o ďalších novinkách, ako je hybridný

Najkreatívnejšie práce/klienti:
Podľa hodnotenia poroty, a napriek
situácii, to bol jeden z najkvalitnejších
ročníkov. Celkovo bolo 294 prihlášok,
porota odovzdala 140 shortlistov. A podľa hodnotiacich išlo o veľmi kvalitné
shortlisty. Opäť boli silné kategórie Craft,
Film a Vizuál. V porote najviac rezonovali práce Hrášková polievka a Reklamy

event v online a offline priestore,
o špeciálnej kategórii Duch doby či
o otázke nehodnotiacich predsedov
poroty. To všetko bude v roku 2021,
vráťme sa k minulému ročníku.
Organizátori predstavili novú kategóriu
Reklama v čase pandémie, predsedami
poroty boli prvýkrát zástupcovia
slovenských agentúr: Martin Keder
a Jonáš Karásek. Ocenenie Filipa si
odniesol Vlado Kurek z TRIAD-u.

z obývačky (Wiktor Leo Burnett), Borec
(Mannschaft), Horská služba pre Slovak
Telekom (MUW Saatchi) a Pa a Pi sú späť
(Effectivity). V silnej kategórii Film porota
najviac ocenila Hit z roku ’73 a prácu Cez
okno (MADE BY VACULIK). Best Non
Profit odovzdala Slovenská sporiteľňa
agentúre Respect APP za prácu Zlý sen
pre klienta Úsmev ako dar.

Lidl – Hrášková polievka

365.bank – Reklamy z obývačky
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Martin Keder

predseda
Multichannel Jury

Slovenská reklama potrebuje ísť viac do hĺbky, po silnejšej, pravdivejšej emócii. Len
dobrý insight nestačí.
Emócia je vec, na ktorej
by sme mali všetci viacej zapracovať a urobiť
ju hlbokou, pravdivou
a relevantnou.

Jonáš Karásek

predseda
Single Channel Jury

Na Slovensku vieme
spraviť 3D, ktoré je
na svetovej úrovni,
natočiť spoty, ktoré
vyzerajú fantasticky.

St. Nicolaus – Sila skutočného Borca

Telekom – Horská služba

MS204969/02

Zlatý klinec 2020:
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PUBLIC RELATIONS

Jediná istota je zmena.

PLATÍ TO AJ V PR
Akých bolo uplynulých desať rokov v PR
a čo bude podstatné pre tie nasledujúce,
zhrnula Soňa Lexmanová, prezidentka
APR SR a managing director SKPR STRATEGIES.

A

k ste si pred 10 rokmi vyberali
PR agentúru, hlavným kritériom boli jej vzťahy s kľúčovými médiami a novinármi.
Dnes to už zďaleka nestačí. PR odvetvie
prechádza zásadnými zmenami, a to
slovenské im našťastie stíha.
V ostatných rokoch zažívame doslova
explóziu sociálnych médií a ich vplyvu.
Sme svedkami pretlaku informácií, fake
správy sa na nás valia z každej strany.
K tomu všetkému ešte žijeme v pomyselnom výklade, keď čokoľvek, čo urobíme,
či povieme, sa dostane von do digitálneho priestoru v priebehu sekúnd.
Pre značky je o to dôležitejšie vedieť,
čo sa okolo nich deje, a predovšetkým
autenticky a konzistentne komunikovať
v nadväznosti na ich zmysel a hodnoty.

marketingových a PR agentúr, žonglovať
s niekoľkými „loptičkami“ naraz, aby
mohli zákazníci prechádzať z platformy
na platformu a mať pritom stále rovnako
kvalitnú skúsenosť so značkou.
Ešte aj pred niekoľkými rokmi stačilo na
vyčnievanie v offline svete „zvládnuť“
komunikáciu s pár mienkotvornými
printovými a audiovizuálnymi médiami.
Tomu zodpovedala aj rola PR agentúr
ako tvorcu a distribútora tlačových
správ. Dnes sa PR vzhľadom na komplexnosť kontextu významnejšie profiluje,
spolu s marketingovými agentúrami, do
pozície strategického partnera biznisu
a umožňovateľa rozvoja a udržateľnosti
značiek.

Žijeme v pomyselnom
výklade, keď čokoľvek,
čo urobíme, či
povieme, sa dostane
von do digitálneho
priestoru v priebehu
sekúnd.

Celospoločenský presah značiek
Práve v riadení reputácie značiek
v priestore, kde je extrémne náročné
získať a ešte zložitejšie udržať pozornosť publika, vnímam úlohu PR, ktorá
prešla azda najväčšou transformáciou
za uplynulú dekádu. Súčasťou riadenia
reputácie značiek je aj ich celospoločenský presah.
Nikdy v minulosti to nebolo také dôležité
ako práve dnes. A to nielen preto, že zákazníci priam milujú značky, s ktorými
sa dokážu identifikovať na hlbšej úrovni, ale aj preto, že sa to stáva základnou
požiadavkou, ktorá definuje udržateľnosť akéhokoľvek biznisu.

PR agentúra už nie je len distribútorom
Tlačových správ
Náš svet je vďaka digitálnym technológiám extrémne previazaný. Značky
preto musia, za výdatnej pomoci
56
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Kvalita agentúry závisí od jej ľudí
To si zároveň vyžaduje komplexnejších
a kvalitnejších ľudí v tíme. Napriek rozmachu umelej inteligencie a ostatných
technológií, ktoré čiastočne nahrádzajú
ľudské zdroje, kvalita agentúry primárne závisí od kvality ľudí. Som presvedčená, že to tak bude aj v budúcnosti.
A keď sme už pri technológiách a online
platformách, tie priniesli aj do sveta PR
viac rozhodnutí založených na dátach
a pomohli tiež lepšie merať výsledky

marketingových a PR aktivít. To vždy
bolo a aj je pre klientov dôležité.

Sila komunity
Výraznejšie sa zmenila aj práca s názorovými lídrami, ktorá síce naďalej tvorí
dôležitú súčasť PR, ale posunula sa smerom k spolupráci s influencermi, ktorí
nevyhnutne nie sú odborníkmi v danej
oblasti, ale ich názor je pre cieľové publikum dôležitý. Word of mouth zostáva
naďalej najsilnejším faktorom ovplyvňujúcim zákaznícke rozhodovanie, akurát
sa deje hlavne v digitálnom priestore
a so zapojením microinfluencerov.
Značky zároveň postupne objavujú silu
komunity ako najúčinnejšieho nástroja
budovania lojality. V počúvaní publika
a v porozumení, čo je preň dôležité, má
práve PR nezastupiteľné miesto. A išla
by som ešte ďalej. PR sa stáva dôležitým
prvkom integrovanej marketingovej
stratégie s úlohou nachádzať inovatívne
spôsoby, ako predávať myšlienky, produkty a služby.
S rolou rastie aj zodpovednosť. Sme
odborníci na komunikáciu, preto
v dnešnom extrémne polarizovanom
svete je našou úlohou snažiť sa o väčšie
porozumenie a prepájanie týchto rozhádaných svetov.
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VÍTAM, ŽE SA PR VRACIA
K PRIRODZENOSTI
sa nám vybudovať stabilný medzinárodný
tím, z čoho sa veľmi teším. Prehĺbili sme
špecializáciu nielen v segmente mediálnej
komunikácie, ale aj social media. V ďalšom
období nás čaká spustenie viacerých
agentúrnych projektov – najbližšie to bude
otvorenie Inštitútu osobnej značky, ktorý
sa bude zaoberať tvorbou a budovaním
personálneho brandu.

Nástup natívneho PR

V budúcnosti budú
dôležité práve pridané
hodnoty značky.

Inštitút osobnej značky
Život KOMUNIKY sa vyvíjal nad moje
očakávania, keďže okrem slovenského trhu
sme postupne začali pôsobiť aj na tom
českom. V minulom roku sme dokonca začali
riadiť komunikačné aktivity našich klientov
na maďarskom a poľskom trhu. Podarilo

Najdôležitejšie míľniky v PR komunikácii boli
viaceré. Určite k nim patrí úplná prevaha
online médií nad tými printovými a rýchle
reagovanie médií na túto situáciu rôznymi
online formátmi a špeciálnymi projektmi.
Veľmi vítam, že sa PR komunikácia vracia
k prirodzenosti a teším sa nástupu natívneho
PR. Mne osobne je tento komunikačný smer
najbližší a vidím v ňom veľkú silu a potenciál.
V oblasti sociálnych sietí, kde dominoval
Facebook, získal rýchlym tempom svoje
zaslúžené miesto Instagram, ktorý stále
rastie, a čo je skvelé, tak aj profesionálna
sieť LinkedIn. Som rada, že sa personálne

LUCIA PEKARÍKOVÁ
Managing Director,
PR agentúra KOMUNIKA

PR a budovanie osobnej značky rozvíja vo
viacerých smeroch.

Autenticita a hodnotové dialógy
Spoločnosti, značky a profesionáli si
dávajú viac záležať na autenticite a CSR.
Vytvárajú tiež cenné možnosti pre hodnotové
dialógy. Snažia sa o lojalitu svojej cieľovej
skupiny, pretože práve tá ich vie podržať
aj v podmienkach krízovej komunikácie.
V budúcnosti budú dôležité práve pridané
hodnoty značky, taktiež rozvoj internej
komunikácie, ktorej nesmiernu dôležitosť
nám ukázala pandémia a, samozrejme,
technológie a komunikačné platformy,
prostredníctvom ktorých budeme opäť
bližšie k cieľovým skupinám.

MS204829/01

A

gentúra KOMUNIKA je na trhu
desiaty rok. Keďže sa počas celého
nášho pôsobenia snažíme reagovať
na požiadavky klientov a zmeny
trhu v najvyššej možnej miere, život agentúry
v určitých sférach zrkadlovo mapuje aj vývoj
PR trhu. Flexibilita je našou súčasťou, a to je
podľa môjho názoru jedna z najdôležitejších
vlastností dobrej PR agentúry.

AKO SA ZMENILI PRIORITY V KOMUNIKÁCII BRANDU

ZA OSTATNÝCH 10 ROKOV?

V ostatnom desaťročí si firmy oveľa
intenzívnejšie začali uvedomovať dôležitosť
prepojenia značky so spoločenskou
zodpovednosťou. Tá sa stala za posledných

desať rokov kľúčovým atribútom DNA
mnohých firiem a značiek na slovenskom
trhu. Zodpovedné myslenie a konanie
prestalo byť len deklaratórnym vyhlásením
vo výročných správach, ale bolo pretavené
do konkrétnych iniciatív, ktoré sa následne
stali dôležitým komunikačným atribútom
tak pre internú, ako aj externú komunikáciu
firiem a značiek.
V neposlednom rade, zrejme aj pod
vplyvom pandémie koronavírusu si
značky a firmy začali chrániť svoju
reputáciu dôsledne premyslenou
internou komunikáciu. Tá bola v minulosti
mimoriadne podceňovaná. Firmy

RICHARD FIDES
Managing director,
Grape PR

nemysleli na to, že ich zamestnanci sú
prví ambasádori značky, nositelia vízie
a firemných hodnôt. Dnes je situácia
značne odlišná. Interná komunikácia
neubrala na svojej dôležitosti, práve
naopak. A s ňou veľmi úzko súvisí aj ďalší
rozmer spolupráce medzi firmami a PR
agentúrami, na ktorú agentúry neboli príliš
zvyknuté.

MS204941/01

S

nárastom obľúbenosti sociálnych
sietí začali firmy na oslovenie
cieľovej skupiny oveľa viac
využívať práve tento komunikačný
kanál. Zmeny nastali aj vo výdavkoch na
reklamu a tak, ako sa online priestor stal
prirodzenou súčasťou komunikačného
mixu, tak sa spendy do tohto segmentu
stali súčasťou marketingových budgetov.
A naberajú nielen na dôležitosti, ale aj
objeme.
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MOJICH ŠESŤ HLAVNÝCH

MÍĽNIKOV V PR

Slovo dekáda má šesť písmen, preto je aj šesť
subjektívnych hlavných zmien komunikátorskej brandže.

TOMÁŠ BEZÁK
Vedúci úseku komunikácie
Lidl SR

Tomáš Bezák pôsobí
v Lidli od roku 2012.
Zodpovedá za úsek
komunikácie, ktorý
zastrešuje PR, CSR,
internú komunikáciu
a sociálne siete.
V roku 2015 ho
APR SR vyhlásila
za PR osobnosť
roka, v roku 2018
získal ocenenie
Hovorca roka a o rok
neskôr Osobnosť
marketingovej
komunikácie.

V

raj je lepšie byť pesimistom,
pretože ten môže byť iba pozitívne prekvapený, rozhodne
nie sklamaný. Napriek tomu
sa považujem skôr za opatrného optimistu a naozaj nemám rád, ak niekto pod
svoj vlastný mráčik negativity zahŕňa aj
iných ľudí. Preto na ponosy typu všetko
je zlé, zhoršuje sa to a budúcnosť tiež nie
je ružová, skúšam navrhnúť jednoduché
mentálne cvičenie – skús sa pozrieť na
svoj život spätne povedzme trikrát po dva
roky, predstav si, ako si sa mal vtedy, ako
vyzeralo tvoje mesto, verejné služby, čo si
si mohol dovoliť a pod.
V rokoch BC – beforecovidových, to bolo
jednoduchšie a zväčša táto argumentácia
zabrala. Teraz je to trochu komplikovanejšie, ale berme toto obdobie ako
anomáliu a cvičenie má stále veľkú šancu
zafungovať.
Ako sa však pozrieť spätne na také dlhé
obdobie, ako je dekáda? Začiatkom roka
2010 som bol doktorandom, pracoval
v tlačovej agentúre, bol slobodný, býval
na pravej strane Dunaja, nemal deti, psa
a ani šediny. Do konca toho istého roka sa
zmenila polovica z uvedeného, aktuálne
z toho neplatí už vôbec nič.

Šesť písmen, šesť míľnikov
Slovo dekáda má šesť písmen. Skúsim
predostrieť šesť hlavných míľnikov v PR
za toto obdobie. Nemá to žiadnu špeciálnu logiku a ani symboliku. Hľadal som
prvoplánové „vodítko“ pre subjektívny
výpočet hlavných zmien komunikátorskej
brandže. A našiel som.
Spoločenská zodpovednosť. Ako to už
býva, na Slovensku často tzv. Západ, nech
už to znamená čokoľvek, iba dobiehame.
Občas sa to aj, čuduj sa svete, podarí.
CSR je taký príklad, v roku 2010 neznáma
skratka, dnes štandardná súčasť brand
identity.
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Sociálne siete. V roku 2010 evidoval
Facebook 684 000 unikátnych užívateľov
zo Slovenska denne, o desať rokov neskôr
je počet aktívnych používateľov na hranici
2,7 milióna. Tristopercentný rast. Nie
zlé na sociálnu sieť, ktorá si prešla zopár
škandálmi, nie vždy vydarenými zmenami a hlavne, Facebook údajne viackrát
prekonal klinickú smrť. A to nám vyrastá
generácia, pre ktorú je už aj Instagram
pomaly old school. Napriek tomu má
Facebook/Instagram/LinkedIn etc. stále
na Slovensku zmysel, pre značky a ich
komunikáciu celkom určite. Imidžovú aj
krízovú. Kedysi možno platilo, že kríza sa
dá prečkať aj trojdňovým bobríkom mlčania, never ever.
Influenceri. Fenomén dnešnej doby, ktorý
je existenčne spätý s predošlým bodom.
Silných a úspešných brandov, ktoré by
aspoň občas nespolupracovali s influencermi, je asi menej než Slovákov v anglickej futbalovej Premier League (aktuálne
dvaja).
Omnichannel. Kým pred desiatimi rokmi
mohla byť dobrá komunikácia v PR aj jednorozmerná, dnes si nemožno predstaviť
komunikačnú kampaň, ktorá by nebežala
súbežne na viacerých platformách. Obsah
modulovaný podľa platformy a cieľovej
skupiny.
Dáta. Nehovorím, že v roku 2010 sa komunikátori neopierali o dáta, no bolo to
nepredstaviteľne komplikovanejšie a aj
výstupy boli kostrbatejšie, menej aktuálne
a podrobné než teraz. Dnes si zmeriate
takmer v reálnom čase čokoľvek. Kto by
občas nerobil fokusky?
Natív. Toto bola vlastne vždy esencia PR,
teda ak takto chápeme advertoriály, v súčasnosti však ide o výrazný fenomén, ktorému
sa venuje čoraz viac poskytovateľov, výstupy
sú profesionálnejšie a s tým prirodzene
rastie aj klientela.
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OD PRESS KITOV

KU QR KÓDOM

P

o skončení tlačových konferencií sa
dlhé roky odovzdávali hrubé brožúry
automobilových press kitov
s váhou aj okolo jedného-dvoch kíl. Dnes už len
spomíname na najvýznamnejšie „áčkové“ medzinárodné autosalóny v Ženeve,
Paríži či vo Frankfurte, kde
MILAN STUPKA
sa novinári počas press
Corporate
days pohybovali s malými
Communications
Manager, BMW
vozíkmi, do ktorých vklaSlovenská republika
dali zozbierané materiály.
Neskôr prišli CD, potom USB kľúče dnes sú to len linky či QR
kód na webovú press stránku značky s nekonečným množstvom
informácií a fotografií.

Postcovidová éra
Klasické medzinárodné autosalóny ako zdroj premiér a noviniek
mali neotrasiteľné postavenie až do obdobia nástupu covidu.
Pred rokom sa však neuskutočnila Ženeva ani Paríž a dnes sa na
september pripravuje postcovidová IAA Mobility v Mníchove.
Event sa transformuje z konvenčného autosalónu na výstavnú
skriňu mobility budúcnosti. Uvidíme, ako sa tento koncept ujme.
V automobilovom segmente pomohol nástup digitálnych konferencií v pokračovaní toku informácií počas covidu. Ale v duchu
Komenského „Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch“ má osobné stretnutie a priamy dotyk s technologickými
riešeniami či jazdnými vlastnosťami automobilov svoj význam.
Tu narážame na limity digitálu.

Influenceri a sociálne siete

UŽ NIE SME „LEN“ NÁKUPCOM

MEDIÁLNEHO
PRIESTORU

D

ata based insights. Programmatic. Content marketing.
Influenceri. Vypredaný TV priestor. Video optimalizácia.
Brand safety v digitálnom prostredí.

To je len niekoľko výziev, ktorým sme za posledné roky ako agentúra
čelili. Znamenali pre nás transformáciu – na dátového partnera pre
klientov, na poskytovateľa komplexných mediálnych stratégii a na
oveľa viac než „len“ nákupcu mediálneho priestoru. Pred pár rokmi
sme boli amplión pre komunikáciu našich klientov, zabezpečovali
sme, aby ich značky mali dostatočne silný a jedinečný hlas na trhu.
To stále, samozrejme, platí. Avšak ruka v ruke s fragmentáciou
mediálneho trhu je dôležité vedieť jednotlivé časti komunikácie
a platformy kontaktu s cieľovým publikom spájať do zmysluplného
celku, ktorý bude fungovať z pohľadu kvalitatívnych parametrov
značky a obchodných výsledkov.
Vzhľadom na výrazne vyššie možnosti merateľnosti komunikácie
a meranie dosahu jednotlivých mediálnych kanálov sa ciele značiek
počas uplynulej dekády výrazne posunuli od povedomia k reálnym
predajom a optimalizácii mediamixu v súvislosti s atribúciou
k celkovému výsledku.
Naším cieľom je klientom prinášať komunikačné stratégie založené
na spájaní dát a jasných dátových insightoch, ktoré zabezpečia
efektívny zásah cieľového publika prostredníctvom pestrého mixu
mediálnych kanálov. Za samozrejmosť považujeme podporu našich
klientov v „dennom“ fungovaní v oblasti dosahovania obchodných
cieľov ich značiek a prinášanie inovatívnych nápadov, ktoré prinesú
želaný dosah v dnešnej nepredvídateľnej dobe.

Influenceri priniesli do nášho segmentu nový rozmer.
Automobil s nimi nachádza contentové uplatnenie aj v oblasti
módy, životného štýlu či cestovania. Sociálne siete a webová
prístupnosť však umožňujú založenie webu či účtu komukoľvek
a kedykoľvek. Posledné roky enormne rastie počet novovznikajúcich auto-moto webov a účtov so záujmom o contentovú
spoluprácu. Nastáva tým výrazná atomizácia mediálnej oblasti,
ale aj veľká „úmrtnosť“ nových e-motoristických projektov. Aby
sme sa vyhli contentovej duplicite, spolupracujeme dnes už len
s etablovanejším kanálmi.

Rýchlosť

Uvidíme, kto v budúcnosti vyhrá súboj medzi marketingom
a PR. Možno niekto tretí...

TÍM STARMEDIA

MS204846/01

Personálne zaťaženie sa výrazne zvýšilo s rýchlosťou putovania
informácie a potrebou reakcie. Potenciál pre krízovú komunikáciu rastie so sociálnymi médiami. Úniky (leak) fotografií nových
modelov ešte pred ukončením embarga majú okamžité globálne
rozšírenie. Celosvetová synchronizácia ukončenia embarga tak
má oveľa väčšiu prioritu ako pred 10 rokmi.

www.strategie.sk | Dekáda v marketingovej komunikácii 59

17162.indd 59

24. 8. 2021 20:52:13

OSOBNOSTI PRE STRATÉGIE

RENÉ PARÁK
co-owner a riaditeľ
House of Comms

VIEME, ŽE JE TO NEFÉR,

ALE NEMÁME
NA VÝBER

Permanentný pokles dôvery v tradičné osvedčené
médiá či inštitúcie, globálna ekonomická recesia,
gigantický rozmach online a hlavne sociálnych médií.

René Parák pôsobil
takmer 10 rokov
v spoločnosti O2
Slovakia, v rámci
ktorej zastrešoval
internú aj externú
komunikáciu
značky. Počas
svojho pôsobenia
u operátora získal
viacero cien za
PR komunikáciu
a v roku 2013 sa stal
historicky prvou
PR osobnosťou na
Slovensku, ktorú
vyhlásila APR SR.
Po odchode z O2 si
v roku 2017 založil
vlastnú konzultačnokomunikačnú
spoločnosť House of
Comms.
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T

o sú podľa môjho názoru
– a určite nebudem sám –
najzásadnejšie vplyvy, ktoré
zmenili za posledných 10 rokov
v našej práci komunikátorov vlastne
VŠETKO.
Každý má možnosť nielen bez zábran
a sebakritiky vyjadriť svoj názor, ale ho
aj absolútne slobodne šíriť. Navyše bez
potreby overených zdrojov, etických
princípov či toho najzákladnejšieho
aspektu – že má pravdu. A nech to je
jednotlivec, komunita, inštitúcia alebo
podnik – má oveľa väčšie šance, že
uspeje, ako tí, čo pravidlá dodržiavajú.
Navyše neustále spochybňujú a kritizujú
„oficiálne“ médiá a zdroje, mnohokrát aj
oprávnene. Môže sa nám to zdať nefér,
ale je to fakt!

Niektorí zostanú navždy presvedčení,
že zem je plochá
Asi najnáročnejším procesom, ktorým
si za posledné roky musel prejsť
každý komunikátor a PR expert, je
zmierenie. Zmierenie sa s novou
realitou a novým normálom. Zmierenie
sa s tým, že už nemáme publikum,
ale používateľov aplikácií, sociálnych
médií a internetu. Používatelia, ktorí
majú možnosť interaktívne reagovať
na čokoľvek, čo zverejníme alebo
povieme. S postupujúcou digitálnou
revolúciou majú bezproblémový prístup
k informáciám a vďaka mobilnej sieti
aj komunikačným nástrojom 24 hodín
7 dní v týždni. Vyrojili sa experti na
všetko a ich názor je hlasný – niekedy
najhlasnejší zo všetkých. Máme síce
rôzne nástroje, ako môžeme takýto hlas
potlačiť, zjemniť, čiastočne smerovať,
ale nedokážeme ho umlčať.

Komunikácia je slobodnejšia ako kedykoľvek
predtým
Neustále sa učíme, ako sa v tejto novej
realite komunikačných stratégií
prispôsobiť. Možno to vyznieva defenzívne
a strašidelne, ale ja osobne vnímam aj
obrovské množstvo príležitostí. Príležitostí,
ako tvoriť príbehy, čo je základná
úloha public relations. Tieto príbehy už
netvoríme len my sami, ale v interakcii
a v dialógu s tými, pre ktorých sú určené
– s klientmi, so zákazníkmi či širokou
verejnosťou.
Môžeme viesť cielený dialóg na konkrétne
a nami vybrané skupiny v reálnom čase.
To prináša nové možnosti a potrebu
oveľa väčšej kreativity a zároveň
pravdivosti. Otvorená komunikácia
je náš údel a rovnako aj možnosť, ako
čestne bojovať s dezinformáciami.
Dôležitejší ako samotné médiá je obsah,
forma a štýl komunikácie. To je skvelá
príležitosť, ako ukázať, čo vieme a ako
dokážeme prispôsobiť komunikáciu podľa
jednotlivých platforiem, cieľových skupín
a potrieb. Individuálny prístup a detailne
cielená komunikácia by bez digitálnych
platforiem vlastne ani neboli možné. Máme
možnosť komunikovať kedykoľvek. Nie sme
obmedzení časom ani platformami. Tvorba
obsahu už nie je obmedzená a môžeme
relatívne jednoducho voliť a meniť formy,
ako ho chceme prezentovať – článok, video,
blog, vlog, status, obrázok, gif...
Online naozaj zmenil všetko, ale
neznamená to koniec komunikátorov.
Znamená to len, že musíme vlastne úplne
„z gruntu“ zmeniť svoj prístup a schopnosť
prispôsobiť sa novým okolnostiam nie na
10-ročnej, ani na ročnej, ale na dennej báze.
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NAŠE MÍĽNIKY V KOMUNIKÁCII

ATL MUSELO
NA CSR
DOSPIEŤ

ĎALŠÍCH 11
ZA NAMI

Dostať v roku 2012 projekt firemnej
spoločenskej zodpovednosti
do ATL-ka bol boj.

V roku 2010 naša agentúra oslávila 11 rokov
svojho fungovania. A ani nevieme ako
a dnes má za sebou ďalších 11.

Prvá samostatná kampaň
A v roku 2013 prišla prvá samostatná kampaň Pred 100 rokmi
by boli hviezdy a konečne aj marketing. Sociálne siete boli
spočiatku len sprievodným nástrojom v kampaniach pre
nepočujúcich, až kým v roku 2017 nevzniklo video „Ako by ste
sa na ich mieste cítili vy?“. A tak sme viac času a energie začali
investovať do sociálnych sietí.
Dnes je všetko inak, vidíme kampane, ktoré propagujú životné
prostredie, starostlivosť o zamestnancov. Ľudia si značky
nekupujú, ale pridávajú s k nim. Zodpovedné podnikanie sa
stalo súčasťou firemných stratégií a brandov. Značky majú svoj
názor, učíme sa stále žiť s technológiami, vo veľkom meriame
a analyzujeme. Vďaka tomu máme oveľa väčšiu šancu meniť
veci.

Z

a úspechom Promey stáli vždy silné osobnosti a naše biznis
krédo: „Úspešná agentúra musí stáť minimálne na troch silných
nohách.“ V našom prípade ide o event marketing, reklamnú
a televíznu produkciu.
O stabilite agentúry svedčí aj naše stabilné portfólio klientov. Sme radi,
že môžeme spoločne s našimi klientmi vytvárať mnoho úspešných
projektov.
V oblasti eventov
spomíname na také
výnimočné projekty ako
oficiálne zápasy KHL vo
Viedni, zabezpečenie autosalónov a promo akcií
pre značku Volkswagen,
pravidelné exkluzívne
koncerty pre významNATAŠA BAROŠOVÁ
ných klientov Slovenskej Managing Director
sporiteľne, ako aj vytvo- PROMEA
COMMUNICATION
renie zóny Slovenskej
sporiteľne na festivale
Pohoda či opakované zabezpečenie dňa zamestnancov Sporka deň.
Do nášho portfólia patria tiež projekty Nadácie VÚB ako Maľba alebo
envirocena Atlas. K významným eventom patrilo aj 100. výročie Nafty,
150. výročie Talianskej republiky v spojení s 10. výročím vstupu Intesa
Sanpaolo Bank do VÚB banky či 18 ročníkov golfového turnaja Audi
Quattro Cup.
Obdobie korony prinieslo i pre nás nové príležitosti a podarilo sa nám
vytvoriť spojenie eventov a televízie v projekte Slovenskej sporiteľne
Spolu pre Slovensko, ako aj v projekte Tiposu Najkrajšie Vianoce. Čo sa
však týka televíznej produkcie, najviac sme hrdí na 6 sérií show televízie Markíza Tvoja tvár znie
povedome.
V reklamnej produkcii sa nám
podarilo nakrútiť spoty pre
Corgoň, Heineken, Poštovú
banku, Slovak Telekom, Tesco
a VÚB banku.
Spomienky sú to krásne, ale my
sa už dnes tešíme sa nasledujúcich 11 rokov plných výziev,
lebo z nášho pohľadu len výnimočné a inovatívne projekty
budú mať šancu preraziť.
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P

red desiatimi
rokmi sme boli
s Nepočujúcimi
trendsetteri.
Program v sebe integroval takmer všetko,
čo by dobrý projekt
firemnej spoločenskej
zodpovednosti mal
mať. Niečo z filantropie, špeciálny produkt,
školenia pre predajcov,
workshopy pre verejnosť
aj interné kampane
pre zamestnancov.
Prostredníctvom
siedmeho zmyslu sa celebrity učili posunkovať
TATIANA ŠVRČKOVÁ
a popritom sme dookola
senior špecialista
spoločenskej zodpovednosti
vysvetľovali, koľko neSlovak Telekom
počujúcich ľudí žije na
Slovensku, že je to jedna z najvylúčenejších komunít a aké mýty
sú s nimi spojené.
Všetko to však bola stále doména PR. Museli sme si vystačiť
s PR článkami, prípadne videom, najčastejšie reportážnym,
či s tlačovou konferenciou. Prvý zlom prišiel v 2012, keď sa
nepočujúci po prvýkrát dostali do ATL kampane. V spote
Rozumieme nepočujúcim synček tlmočníčky Mileny ukazoval
Eve Mázikovej gesto I Love You.
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OSOBNOSTI PRE STRATÉGIE

OD TLAČIDLOVÝCH
TELEFÓNOV
K SMARTFÓNOM
Pri spomínaní na to, čím sme žili pred dekádou,
si človek pomaly pripadá ako dinosaurus.
TEREZA MOLNÁR
Head of Communications
O2

Tereza Molnár
vedie v O2
externú, internú
komunikáciu, CSR
projekty a aktivity
Férovej Nadácie.
V týchto oblastiach
má dlhoročné
skúsenosti
z viacerých firiem,
ale aj médií. V roku
2019 sa stala PR
osobnosťou roka.

D

esať rokov síce nie je dlhý
čas, ale pri rýchlosti tempa,
ktoré máme, si človek pri
spomínaní na to, čím žil
pred dekádou, pomaly pripadá ako
dinosaurus.

Krátka odpoveď sa dá v zásade zhrnúť
do jednej vety – všetky zmeny vyjadruje
prechod zo sveta tlačidlových telefónov
do sveta smartfónov. Nehovorím to
preto, aby som zdôraznila moju spojitosť
s telekomunikačným sektorom, ale
preto, že táto zmena pre mňa osobne
definovala nielen posun komunikácie,
PR a marketingu, ale aj celej spoločnosti.
Pre mňa hmatateľným dôkazom bolo,
keď som pred 11 rokmi odchádzala na
materskú odovzdaním tlačidlového
pracovného telefónu, aby som sa vrátila
už do sveta smartfónov, pričom to už
nebol len „mobilný telefón“, ale pre
nás všetkých pracovný kanál, obsah
a synonymum nielen medziľudskej,
ale už aj celospoločenskej komunikácie.

Stakeholdermi sú všetci
Novinári už nie sú len v redakciách
veľkých vydavateľstiev, ale sú nimi
zrazu všetci – blogeri, vlogeri,
influenceri, diskutujúci v online
diskusiách či všetci so svojím profilom
na sociálnych sieťach. Tí všetci majú
moc ovplyvňovať mienku. Tlačovky
(ani tie vládne) už nie sú exkluzívnym
obsahom pre novinárov, ale sledujeme
ich online všetci, všetci hodnotíme ich
obsah a robíme si závery.
Preto pri PR a media relations
treba brať do úvahy všetkých ako
stakeholderov a prispôsobiť im obsah
aj formu komunikácie. Na jednej strane
chaos, na druhej neskutočná sloboda
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pre všetkých. Nehovoriac o tom,
že marketingové aj PR nástroje sa
preniesli takmer úplne do online a na
sociálne siete. Možnosti, neobmedzený
prístup k informáciám a otvorenosť
komunikácie sú úžasné. Nemusím
však zdôrazňovať, že prináša aj riziká
v podobe úplne samozvaných „médií,
novinárov, influencerov“ či prekvitania
konšpirácií a dezinformácií.

Strata „profesnosti“ v získavaní informácií
Na druhej strane „všetci riešime
všetko“ a vedome sa bránime tej službe
médií, ktorú pre nás robili – selektovať
informácie a vyvodzovať závery. To
ma trochu mrzí, pretože je to akoby
prejavom nedôvery v novinársku prácu,
ktorá svoju nezastupiteľnú rolu odrába
ešte viditeľnejšie ako v minulosti,
a zaslúži si našu podporu. Zároveň
ma prekvapuje fenomén, že aj toto je
jedným z dôkazov, že ako spoločnosť
skôr hľadáme spôsoby, ako si život
vedome skomplikovať, a nie zjednodušiť.

Možnosti, neobmedzený
prístup k informáciám
a otvorenosť
komunikácie sú úžasné.
Priznám sa, takýto trend som pred 10
rokmi nepredpokladala a myslela som
si skôr, že grálom bude vyhľadávanie
pohodlných riešení a skôr nezáujem
o dianie okolo seba. Nebude preto pre
mňa ani prekvapením, keď sa strata
„profesnosti“ v získavaní informácií
prenesie aj do iných oblastí a vyústi
do krízy viery v inštitúcie a hoci aj
napríklad do návratu novodobej priamej
demokracie.
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PREČO SA TREBA TEŠIŤ

NA BUDÚCNOSŤ PR

A

ko sa zmenilo PR za 10 rokov?
Zásadne. Na začiatok príbeh
dvoch mediálnych eventov.

Rok 2010. Téma: Prvá banková
aplikácia. Atraktívny obsah
o inováciách, pre ekonomických
a technologických novinárov. Robíme
media event, máme profesionálny PR
set-up. Za banku komunikujú experti,
zasadačka, projektor a powerpointové
prezentácie. Pre novinárov ich máme,
samozrejme, aj na papieri.
Pri odchode malý prezent. Výsledok
je slušný mediálny zásah, výlučne cez
organické články v médiách.
Rok 2021. Téma: budúcnosť. Tlačovka
pre médiá je zároveň hybridný
event. Naživo pre novinárov, online
livestream na sociálnych sieťach pre
verejnosť. Priamo na evente televízny
set-up so 6 kamerami a s veľkou LED
obrazovkou. Žiadne prezentácie na
papieri, ale cez QR kód, catering
v recyklovateľných obaloch a bez
plastov. Výstupmi v médiách sa to však
nekončí. Livestream si pozrie takmer
10-tisíc ľudí. Pridávame špeciálny obsah
na sociálne siete, LinkedIn posty CEO
a influencerov, k tomu natívne články
a PR obsah v online aj printoch.

Komunikačný svet sa za poslednú
dekádu naozaj významne zmenil.
Ukazujú to aj dva príklady, ktoré delí
o čosi viac ako 10 rokov. Zdá sa, akoby
to boli vzdialené svety. Ale je to realita.
A je skvelé, že ju môžeme žiť teraz.

Tri kľúčové oblasti: integrácia,
obsah a ľudia
Zo svojej reálnej skúsenosti vidím tri
kľúčové oblasti, ktoré posúvajú PR
a budú mať zásadný vplyv na fungovanie
komunikačného sveta v budúcnosti.
1. Prvý je INTEGRÁCIA. Práve
integrovaný prístup, jasné priority
a orientácia na zákazníka plus silná
podpora mediálnej, kreatívnej
a produkčných PR agentúr nám
umožňujú robiť veci, ktoré oceňujú
klienti aj verejnosť. Ak ste spolu,
dokážete byť kreatívnejší, rýchlejší
a efektívnejší.
2. So spojením úzko súvisí druhá
oblasť, a to je kvalitný OBSAH a jeho
distribúcia. Okrem biznisových tém
už dnes riešime denne udržateľnosť,
diverzitu, životné prostredie či umelú
inteligenciu. A tento obsah dnes
dokážeme distribuovať k cieľovým
skupinám nielen cez médiá. Vybudovali

ŠTEFAN FRIMMER
šéf korporátnej
komunikácie
Slovenskej sporiteľne

sme silné vlastné komunikačné kanály.
Vďaka nim dnes dokážeme cez sociálne
médiá byť s obsahom priamo tam,
kde sú klienti a verejnosť, teda v ich
mobiloch.
3. Integrovaný tím dokáže vytvárať
špičkový obsah len vtedy, keď má
najlepších ĽUDÍ. Nie je to klišé, ale
nevyhnutný predpoklad toho, aby sme
boli úspešní. Skúšame nové veci a učíme
sa, aj za cenu, že nie vždy všetko vyjde.
Taký je život. Nás to však baví a to je
dôležité.
Jediná istota aj v PR svete je práve
zmena. Pandémia ich urýchlila, no
zmeny budú pokračovať. Otázka je, či sa
ich budete báť alebo sa na zmeny môžete
tešiť. Ja sa na budúcnosť teším.

TOP KOMUNIKÁCIE ZA UPLYNULÉ OBDOBIE

O

krem kampaní na podporu
predaja či vernostných
programov sme sa v uplynulom
období výrazne sústredili
aj na podporu našich CSR projektov
a ekologických aktivít. Napríklad projekt
CHLEBODARCA, ktorý prepája náš
kľúčový biznis s pomocou ľuďom v núdzi,
sme od začiatku tohto roka rozšírili na
jednorodičovské domácnosti. V športovej
sfére sme sa stali hlavným partnerom
Slovenského olympijského a športového
výboru, taktiež hlavným partnerom
Olympijského festivalu, ktorý bol súčasťou

projektu Pripravení na Tokio. Nemenej
hrdí sme aj na projekt Futbal v meste.
Míľnikom v našej komunikácii je aj to, že
vďaka prieskumom, ktoré si nechávame
vypracovať, dokáženie komentovať
nákupné správanie zákazníkov na
reprezentatívnej vzorke. V rámci nášho
uceleného a dlhodobého konceptu
Doba slovenská komunikujeme podporu
slovenských dodávateľov a domácej
ekonomiky. Pochvaľujeme si tiež
spoluprácu s vybranými influencermi, ktorí
dlhodobo a úplne prirodzene a uveriteľne
šíria dobré meno BILLA v online svete.

KVETOSLAVA
KIRCHNEROVÁ
hovorkyňa BILLA
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EVENT & LIVE MARKETING NA SLOVENSKU

BOLA A JE TO
BRUTÁLNA JAZDA.
DOSLOVNE

Dekádu na eventovom kolotoči, kde sa svetielko na konci tunela
zapaľuje a zhasína už takmer v pravidelnom rytme, približuje
Štefan Kozák, Group Managing Director agentúry CREATIVE PRO.

V

čase písania tohoto článku sa
po 18 mesiacov marazmu pre
akékoľvek hromadné podujatia
na chvíľu opätovne otvorili
možnosti organizácie eventov a živých
riadených udalostí, no aktuálne sa už
schyľuje k ďalšej – tretej vlne pandémie
a opäť k rastúcim obmedzeniam.

Začínam síce od konca, ale toto aktuálne považujem za najdôležitejší fakt či
realitu za uplynulú dekádu v eventovom
segmente na Slovensku. Agentúr je o čosi
menej ako pred rokom a pol a každá z nás
„preživších“ sa adaptovala v ultrakrátkom čase na nové segmenty či riešenia.
Skúste si predstaviť, ako by sa napríklad
cítili taxikári, šoféri či dopravcovia,
keby zrazu nemohli používať autá... Áno,
prirovnanie je pritiahnuté za vlasy, ale
tak sa eventové agentúry posledných 18
mesiacov občas cítia. Ale adaptujeme sa
a vyjdeme z tejto doby stokrát silnejší,
lebo nielen eventový svet dnes stojí na
prahu novej doby. Takej, kde pokojne aj
„hosť vyhadzuje čašníka“.

komunikačného mostíka pre komunikáciu na rôznych úrovniach. Event sa stal
POC (point of content).

2010:

Obdobie event manažmentu. Safety na
obzore
Zásadným a pomerne prelomovým
bodom v rámci event manažmentu bola
tragédia počas hudobného festivalu Love
Parade v Berlíne, kde pri nešťastí vznikla
davová panika a zahynulo 19 ľudí. Táto
udalosť donútila mnohých organizátorov
podujatí a eventové agentúry na celom
svete dôsledne sa zamýšľať a plánovať
bezpečnosť podujatí a dôsledne pripravovať krízové plány. Slovné spojenie „Better
safe than sorry“ sa stalo našou novou
paradigmou.

2011:

Najzásadnejší rok pre eventy na Slovensku

Tento rok považujem za jeden z najzásadnejších pre vývoj eventovej branže na
Slovensku. Spoločne s Mišom Svarinským,
Peťom Bednárom a ďalšími zakladajúcimi
členmi sme sa začali stretávať, diskutovať
o svojom biznise a spoločne posúvať svoje
vnímanie event & live marketingu. V tomto roku vznikla BTLka, asociácia event
a promo agentúr na Slovensku, a umožnila tak vznik mnohých iniciatív a projektov,
ktoré dotvárali eventový trh.
Pre mňa osobne bol tento rok aj rokom
silného precitnutia a uvedomenia si našej
„komunikačnej malosti“, keď sme začali
naplno rozvíjať naše zahraničné partnerstvá a realizovať prvé spolupráce nielen
v Európe, ale aj v USA. Riadené udalosti

Prevratnosti v eventoch nielen na Slovensku za ostatných 10 rokov
Od roku 2010 sa pohľad na podujatia
nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe
či vo svete vyvíjal a menil pomerne
radikálne. Od počiatočného štandardného event manažmentu, zameraného
na produkčno-organizačnú zložku,
smeroval vývoj postupne k zážitkovým
aktiváciám a marketingu, live marketingu až po vnímanie podujatí ako kľúčového kontentového nástroja a odrazového
64
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Štefan Kozák

Group Managing Director,
CREATIVE PRO

Aká bude ďalšia dekáda
v eventovom svete?
Táto dekáda (hlavne jej finále) bola pre
eventový svet na jednej strane naozaj
brutálna, no zároveň nám ukázala
budúcnosť a možný vývoj tej ďalšej
dekády:
1. Podujatia sa budú sa posúvať
od veľkokapacitných zážitkov
k tzv. „microexperiences“.
2. Bezpečnosť a zdravie hostí a účastníkov
podujatí bude prvoradé.
CREATIVE PRO si z BeaWorld 2019 odniesla bronz

sú mojou „passion“ a malý kúsok týchto
cezhraničných spoluprác a inšpirácií sa
snažím vracať aj nášmu slovenskému,
českému, poľskému či maďarskému trhu.

2012:

Rok prvého slovenského eventového
veľtrhu
Event Expo pod gesciou Milana Kováčika
prvýkrát ukázal veľké množstvo a silu
eventového trhu na Slovensku – od
agentúr, dodávateľov, hotely až po „convention bureaus“. Branža sa rozvíjala
a rástla. Slovné spojenie Live marketing
sa už stáva súčasťou uvažovania a trh
sa posúva od event manažmentu bližšie
k event & live marketingu.
Pre našu agentúru CREATIVE PRO
bol tento rok najzásadnejší. Stali sme
sa členom a neskôr aj spolumajiteľom
27NAMES, najväčšieho európskeho eventového HUB-u, think tanku, ktorý úplne
zmenil fungovanie našej agentúry.

2013 – 2017:

Obdobie nových príležitostí a rastu
Roky prvých výsledkov práce BTLky, keď
sa okrem iného podarilo zahrnúť novú
kategóriu Events & Activation do súťaže
kreativity Zlatý klinec. Trh eventových
agentúr sa počas týchto rokov rozvíjal
veľmi úspešne, vznikali nové príležitosti,
rástli agentúry, ich obraty, realizovali sa
pekné projekty.
V roku 2016 BTLka odpremiérovala v rámci Event Expo prvú LIVE!
Conference s účasťou medzinárodných
spíkrov. Táto konferencia jasne a zreteľne
nastavila zrkadlo slovenskému marketingového a eventovému trhu. Rovnako sme
v BTLke rozvíjali vzdelávacie aktivity aj
vzťahy a spolupráce s českými kolegami, ktoré vyústili do vzniku ČEA (Česká
eventová asociácia).

Keďže sa neviem celkom odosobniť,
rok 2013 aj tie nasledujúce pre nás
v CREATIVE PRO nazývam rokmi
„olympijskými“. Ako malá agentúra
z malej krajiny sme sa dostali najprv na
shortlisty a následne do miest konania
eventových oscarov World BEA – v roku
2013 do Milána, v roku 2014 a ďalších do
Sevily, kde sme získali prvé významné
celoeurópske a svetové ocenenia za
práce pre našich klientov. A bola to teda
parádna jazda. Pamätám si, ako sa na
nás konkurenčné globálne agentúry
na odovzdávaní cien pozerali, akoby
sme „spadli z Marsu“: To čo je? Kto je?
Slovakia? Czechoslovakia? Wtf? Who?
CREATIVE PRO?

2018 – 2019:

Volám ho aj rokom cenotvorby
Naozaj sme sa v rámci BTLky aj mimo
nej veľmi snažili narovnať pokrivenú
chrbtovú kosť spôsobu tvorby cien pri
podujatiach a live marketingových projektoch – férový a otvorený prístup s dôrazom na účtovanie skutočných hodín.
Odstránenie vaty v rozpočtoch sa ukázal
u mnohých klientov ako ťažko implementovateľný, no sme pyšní a vďační za tých
zopár odvážnych, s ktorými sme postupne prešli na férový spôsob cenotvorby.
No a eventový trh na Slovensku a vo
svete? Tak ten naďalej rástol – festivaly,
aktivácie, roadshows, launch eventy, VIP
eventy, konferencie – nádherné roky, keď
sme okrem iného ako agentúra spolu so
zahraničnou agentúrou Vok Dams odprezentovali hybridný model eventov, no ten
sa v roku 2018 ešte nestretol s úspešným
prijatím a etablovaním na trhu. Len
o dva roky neskôr sa stal tento model ako
absolútne kľúčový pre ďalšiu budúcnosť
CREATIVE PRO group. Námorník by povedal: „Ticho je, tichučko pred búrkou“.

3. Virtual event, virtuálne zážitky & unreal
riešenia sú novým štandardom.
4. Tie menej prioritné a dôležité eventy
a podujatia pokojne ostanú na Teamsoch,
Zoomoch, Webexoch.
5. Nový proces práce so zvukom, aby sa
predchádzalo únave z komunikačných
platforiem (Zoom Fatique...).
6. Inclusion 2.0. Budúcnosť je HYBRIDná.
Definitívne.
7. Zmena priorít a dramaturgie
v eventoch.
8. Redefinícia angažovania/zapájania sa/
engagementu hostí a účastníkov podujatí.
9. Nová zábava (Nie je alkohol).
Konštantná zmena, vývoj a redefinícia
priorít v rámci event a live marketingu
je aktuálne nevyhnutná a predznačuje
fungovanie branže v ďalšej dekáde.
A tak je to dobre. Zmena je život.

2020 – 2021:

„Starý živý event je mŕtvy. Nech žije nový
– hybridný event (živý a/alebo online/
virtuálny)
Tieto roky nazývam aj rokmi rozvratu
vnútorného a vonkajšieho prostredia.
Po úvodných dvoch mesiacoch roka 2020
to prišlo. Pandémia. Lockdowny. Zákaz
hromadných podujatí. Strach.
Bolo a je to veľmi náročné, onlinové, virtuálne, hybridné, ale dali sme a dáme to.
Všetky eventové agentúry aj trh sa zmenil, no ja stále verím, že určite k lepšiemu – máme už nástroje aj riešenia, ako to
spoločne ustáť a naďalej rozvíjať socializáciu a stretávanie ľudí. Vďaka za to.
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Sme PR tím, ktorý v sebe spája talent
a vášeň pre storytelling
Veríme ľuďom a vzťahom, nie službám. Nikdy to nie je ľahké, ale vždy to stojí za to.

www.grapepr.sk
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2010
KRÍZA?
ÁNO, STÁLE
KRÍZA

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
AIM zverejnil cenník internetovej reklamy a schválil Etický kódex elektronických
médií.
TV Markíza ako prvá televízia prerušila spravodajský program reklamou.
Vydavateľstvo Perex má nového majiteľa. Britský Daily Mail nahradila česká
Florena. Kúpu sprostredkovala J&T.
Azet spustil predaj bannerových reklám na mobilných verziách svojich
produktov, medzi ktoré patrili aj Aktuality.sk či Šport.sk.
Portály mediálneho domu Ringier Slovakia spustili verzie určené pre mobily.
Vydavateľstvo Ecopress získalo stopercentný podiel vo vydavateľstve odborných
titulov Sanoma Magazines Slovakia. Ringier Axel Springer Media AG prebral
licenčné práva od Gruner + Jahr na vydávanie časopisu Geo.

TOP PRESTUPY
Dušan Viszt je novým riaditeľom marketingu Slovenskej sporiteľne.
Zuzana Ťapáková nastúpila na pozíciu generálnej riaditeľky Markízy
a František Borovský nahradil Richarda Flimela vo vedení TV JOJ.

MS204941/01

Na trh prichádza prieskumná agentúra 2Muse. Orange sa zaradil medzi jej
prvých klientov.

Trh sa po kríze spamätáva pomalšie ako
všetci predpokladali.
Jednou z najvýraznejších kampaní
je svadba značiek
T-Com a T-mobile
a tiež prichádza
ZUNO banka. Na
mediálnej scéne sa
dejú prvé vlastnícke
zmeny, niektoré vydavateľstvá hovoria
o posilňovaní v online, ale aj o spoplatnení obsahu.
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Slovak T-Com a T-Mobile
Slovensko sa dohodli na
zlúčení. Kampaň o „svadbe
roka“ zastrešila MUW Saatchi &
Saatchi. Vzniká Slovak Telekom.

Fun rádio a Orange vytvorili
FunFón, prvého virtuálneho
mobilného operátora.

„Láska nie je žiadna veda.
Kofola to vie už 50 rokov.“ Týmto
sloganom oslávila značka
polstoročie na slovenskom
a českom trhu.
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2011
ROK
TVRDEJ
REALITY

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Reálne kontúry dostalo Piano alebo projekt spoplatnenia vybraných častí
slovenského internetu. Tvárou je Tomáš Bella. Do projektu Piano sa zapojili
denníky Pravda, Hospodárske noviny, Šport a Sme, Týždeň, mesačník PC revue,
TV JOJ (vrátane huste.tv) a internetové portály MeToo a medialne.sk.

AJ TOTO HÝBALO TRHOM
Vznikla Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

TOP PRESTUPY
Na pozíciu výkonného riaditeľa pre komunikáciu O2 nastúpil René Parák.
Riaditeľom odboru marketingu a komunikácie Dexia banky je Dušan Viszt
a riaditeľom marketingu a analýz Slovenskej sporiteľne sa stal Juraj Bárta.
Na pozíciu riaditeľky Centra marketingu TV Markíza nastúpila Martina
Hrivnáková a Matej Ribanský prichádza na pozíciu riaditeľa Centra reklamy.
Miloslava Zemková bola dočasne poverená riadením zlúčeného telerozhlasu
RTVS.
Martin Hauptvogel sa stal generálnym riaditeľom Jemných Melódií.
Ešte v tom istom roku z postu odišiel, nahradil ho Tomáš Kapusta.

Ľudia z médií,
najmä printov
a rádií, dúfali,
že kríza sa už
nevráti. Marketéri
si veľmi rýchlo
osvojili pojmy
ako koncepcia,
synergia, integrácia
a digitalizácia či
vízia. V druhom
polroku enormne
nabrali na
obrátkach
pojmy efektivita
a optimalizácia.
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Deduško Večerníček sa stal
ústredným motívom jarnej
kampane ČSOB. „Len raz sa vyspíte
a bývate v novom“ bolo hlavnou
myšlienkou kampane, ktorá
vznikla v MUW Saatchi & Saatchi.

VÚB banka uviedla koncept
Lepičov – išlo o podporu úverov,
neskôr hypoték. Bol to jeden z
najlepšie fungujúcich konceptov
v bankovníctve.

Tatra banka podporila biznis
úvery pre podnikateľov.
Vychádzala z príbehov reálnych
úspešných klientov.
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2012
ĎALŠÍ ROK
STAGNÁCIE

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Zmena metodiky ABC. Predaj sa po novom delil na predaný a neštandardný.
Neštandardný sa započítaval len do výšky dvoch percent. Pre Pravdu bola nová
metodika neakceptovateľná, preto z ABC vystúpila.
Spoločnosť Median SK uviedla na trh elektronické meranie rozhlasu a televízie
Audiometer. Agentúra TNS Slovakia rozšírila portfólio služieb o meranie
sledovanosti televízneho vysielania cez internet.
Markíza spoplatnila kompletný videoobsah na portáli Voyo.sk. Začala vysielať
nová stanica Dajto, ktorá bola promovaná ako „telka pre chlapa“.

AJ TOTO HÝBALO TRHOM
Tatrabanka spustila platby cez iPhone a priniesla bezkontaktnú platobnú kartu.
PayPal, globálny líder v online platbách, otvoril pobočku na Slovensku.

V roku 2012 sme
žili parlamentnými
voľbami aj letnými
olympijskými
hrami v Londýne.
O aktuálnom dianí
nás začal informovať
portál Teraz.sk
a na televízne
obrazovky vstúpila
stanica Dajto.
Hlavnou témou na
trhu komunikácie
bola stagnácia,
stále rezonovala
téma krízy. Trh sa
pomaly rozbiehal,
hovorí sa o prvých
technologických
novinkách, na
ktoré sa značky
budú v budúcnosti
orientovať.
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REBRANDINGY
Slovenská Dexia zmenila svoj názov na Prima banka, agentúra VACULIK
ADVERTISING sa premenovala na MADE BY VACULIK a Euro RSCG naplánoval
svoj rebranding na Havas Worldwide.

TOP PRESTUPY
Z reklamnej brandže odišiel Ivan Hulík pôsobiaci v agentúre MUW Saatchi &
Saatchi. Stal sa spoločníkom produkčnej firmy Hitchhiker Films.
Novým šéfom RTVS sa stal Václav Mika a na čelo TA3 sa postavil Martin Ilavský,
ktorý vystriedal Michala Gučíka.
Tomáš Rosputinský založil crosslingovú agentúru THIS IS LOCCO.
Na pozíciu šéfa združenia podlinkových agentúr BTLka nastúpil Lukáš Jesenský
z agentúry Mertel.

Slovak Telekom predstavil
nový vernostný program, ktorý
podporil kampaňou s Pavlom
Rochnyakom v hlavnej úlohe.

Orange skončil s paušálmi
a predstavil program Wow.
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2013
NEBOL
TO ROK
PASIVITY,
ALE...
... vraj ani
prevratných
udalostí. Agentúry
stále pociťujú
tlak na efektívnu
komunikáciu,
stierajú sa hranice
medzi offlinom
a digitálom,
v médiách sa dejú
prvé výrazné
vlastnícke zmeny
a vznikajú nové
špecializované
televízne stanice.
Facebook začal
ponúkať cielenú
reklamu a na
Slovensko dorazila
aplikácia Spotify.

16412.indd 70

TOP TÉMY
Hypernova a Albert odišli zo Slovenska. Nahradili ich Samoška a Terno.
Kraft dokončil svoju premenu na Mondeléz.
Kauza „metanol“. Trh ešte rok predtým zaplavila správa o kontaminovanom
českom alkohole. Zasadila tak tvrdý úder českým aj slovenským liehovarníkom.
Spoločnosť Jan Becher Slovensko sa premenovala na Pernod Ricard Slovensko.
Slovak Telekom pripravoval prevzatie Digi Slovakia a k trom mobilným operátorom
pribudol štvrtý Swan. Skupina PPF kúpila 65,9 percenta podielu Telefónica Czech
Republic, ktorý zahŕňa aj dcérsku spoločnosť Telefónica Slovakia.

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Rádio Expres kúpila firma Bauer Auslan 1 z mediálnej skupiny Bauer Media.
Vydavateľstvo Ecopress zmenilo majiteľa. Stal sa ním Andrej Babiš, ktorý ho začlenil
do mediálnej skupiny Agrofert media.
Spoločnosť 7 Plus kúpila Centrum Holdings s webmi Atlas.sk a Centrum.sk.
Televízia Markíza má nového šéfa. Zuzanu Ťapákovú vystriedal rakúsky manažér
Matthias Settele a obchodného riaditeľa Mateja Ribanského Florian Skala.
Personálne zmeny odštartoval vynútený odchod Adriana Sarbu zo spoločnosti CME.

Lidl
Ihn
kom
sup
spo

Stanica FOOOR sa dlho na obrazovkách neohriala. Markíza ju spustila vo februári
a koncom roka zanikla.
JOJ spustila úspešnejší kanál Wau so sloganom „po čom ženy túžia“. Na konci roka
pridala aj ďalšiu stanicu pre staršiu vekovú kategóriu Senzi.
Ešte v apríli používalo rádio Viva slogany typu „Viva forever“, no v decembri na
základe rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu definitívne zaniklo.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Zaraguza vyhrala tender ZUNO banky.
Agentúra MADE BY VACULIK začala pracovať pre Tesco Stores.
Poštová banka sa chce stať zrozumiteľnejšou s pomocou Mayer/McCann Erickson.
Agentúra MUW Saatchi & Saatchi získala do portfólia Terno a Billa si vybrala
Effectivity POWERED BY PUBLICIS.
TRIAD začal spolupracovať s O2.
Online komunikáciu Sberbank zastrešuje novovzniknuté THIS IS LOCCO.
MediaCom Bratislava zabezpečuje mediálne plánovanie a nákup pre značku SEAT.
Tender SLSP vyhrala agentúra Creo/Young & Rubicam.
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NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY

TOP PRESTUPY
Eva Šinková odišla z Tatra banky do českej pobočky MADE
BY VACULIK.
Andrea Cocherová skončila na poste riaditeľky Úseku
komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.
Vystriedal ju Miloš Lalka.
Dušan Viszt prešiel z Prima banky do Sberbanky.
Silvia Kušnírová odišla z Dynamic Relations 2000. Neskôr
založila SKPR Strategies.
Akzent Media a BigBoard Slovensko dokončili spájanie
prijatím Jánosa Gaála na pozíciu generálneho riaditeľa.

Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

MS v hokeji 2013

Jednotka

1 218 000

Mimoriadne Televízne noviny

Markíza

1 102 000

Televízne noviny

Markíza

1 049 000

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

1 029 000

Modré z neba

Markíza

942 000

Búrlivé víno

Markíza

936 000

Noviny

TV Joj

916 000

Športové noviny

Markíza

911 000

Superstar

Markíza

901 000

Mimoriadne správy

Jednotka

887 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Azet.sk

Priemerný počet RU
2 305 956

zoznam.sk

Zoznam

2 249 069

sme.sk

Petit Press

2 017 561

atlas.sk

Centrum Holdings

1 845 806

aktuality.sk

Azet.SK

1 808 324

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY

Lidl zaujal kampaňou Paulus vs.
Ihnačák. Špičkoví šéfkuchári
komunikovali bežný sortiment
supermarketu a presviedčali
spotrebiteľov, že z neho môžu
uvariť kvalitné jedlá.

Tatra banka sa profiluje ako
inovatívny líder. V kampani „Inovácie,
ktoré menia váš svet“ predstavuje
mobilné aplikácie. Reklama vznikala
pod marketingovým vedením
Milady Halovej.

O2 predstavilo neobmedzený
paušál, ktorý umožnil
telefonovať do všetkých sietí na
Slovensku a v EÚ za rovnaké
ceny. Kampaň pripravila Creo
Young & Rubicam.

Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer
Slovakia

Priemerný predaj
109 983

Plus jeden deň

Spoločnosť 7 Plus

48 646

Sme

Petit Press

43 604

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

Spoločnosť 7 Plus

130 295

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer
Slovakia

113 594

Báječná žena

Spoločnosť 7 Plus

96 054

Mesačník

Vydavateľ

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer
Slovakia

89 166

Záhradkár

Spoločnosť 7 Plus

87 839

Zdravie

Spoločnosť 7 Plus

69 014

Priemerný predaj

NAJVYHĽADÁVANEJŠIE NA GOOGLE
Trendy roka

Slováci a Slovenky

1. Národná bločková lotéria

1. Ewa Farna

2. Modrý koník

2. Marian Kotleba

3. MS hokej 2013

3. Iveta Bartošová

4. SuperStar 2013

4. Juraj Loj

5. Lokal TV

5. Jozef Bednárik

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

Tatra banka a VÚB banka
odpromovali aplikáciu VIAMO,
pomocou ktorej stačí na
posielanie peňazí mobil
a telefónne číslo.
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Pôvod

Počet návštevníkov

Šmolkovia 2 3D

US

140 822

Hobit: Smaugova pustatina

US

119 457

Vo štvorici po opici 3

US

117 223

Babovřesky

CZ

109 143

Ja, zloduch 2

US

101 198

Zdroj: ABC SR, Google Trends, IABmonitor, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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2014
PENTA
KUPUJE
MÉDIÁ

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Penta Investments získala Spoločnosť 7 Plus a vydavateľa týždenníka Trend
– Trend Holding. Neskôr k tomu nepriamo cez agentúru SITA a firmu Namav
pridala 45 percent v Petit Presse. Pre Petit Press sa začalo obdobie spolužitia
s Pentou, ktoré trvalo až do roku 2021.
Rádio Jemné od skupiny podnikateľa Ladislava Reháka odkúpil Michal Holík,
majiteľ spoločnosti Condorum. Fun rádio a Europa 2 začali spolu predávať
reklamu cez Fun Media Group, zatiaľ čo Jemné a Anténa sú prepojené ešte viac
– majú spoločný predaj reklamy a aj šéfku programu. Rádio Viva definitívne
stratilo frekvencie po celom Slovensku.
BigMedia sa zlúčila s Akzent Media a Handy Media.

AJ TOTO HÝBALO TRHOM
O2 ako prvé na Slovensku vytvorilo inhouse agentúru. Tím bratislavskej
VCCP prešiel do O2 pod názvom Nydrle + Semelak.
Rada pre reklamu si posvietila na bilbordy s reklamou na vodku od Gas Familia.
Napriek výhradám firma pokračovala v kontroverznom štýle. Kampane
zastrešovalo THIS IS LOCCO.

MAD
mi
sme
čia
u
a

Videoreklamu využíva už takmer pätina kampaní na Slovensku.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Poštová banka si ako mediálnu agentúru vybrala Universal McCann.
O kreatívu Zlatého Bažanta sa po novom stará agentúra Wiktor Leo Burnett.
Vystriedala Istropolitanu Ogilvy.

Trhom zamávala
informácia, že
investičná skupina
Penta kúpila
vydavateľský dom
Spoločnosť 7 plus
a sledovali sme aj
boj o denník SME.
Facebook prevzal
WhatsApp a do
popredia sa dostáva
Instagram. Stratégie
oslávili 20 rokov.
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Effectivity Powered by Publicis sa stará o kreatívu Tchibo.

TOP PRESTUPY
Po Františkovi Borovskom sa generálnym riaditeľom TV JOJ stal Marcel Grega.
Na post riaditeľky marketingu, PR a analýz sa vrátila Ivana Semjanová.
Eva Babitzová odchádza z vedenia Rádia Expres do politiky, stáva sa tvárou
SDKÚ-DS. V rádiu ju nahradil Ivan Antala.
Spoločnosť Ecopress riadi Vladimír Mužík. Koncom roka spoločnosť ohlasuje
rebranding a vzniká Mafra Slovakia.
Martin Vlček je novým generálnym riaditeľom O2 Slovakia. Jana Studničková
nastúpila na pozíciu výkonnej riaditeľky pre marketing.
Peter Chalmovský sa stal výkonným riaditeľom AMI Communications Slovakia.
Jindřich Bardon odišiel po dvanástich rokoch zo spoločnosti Median SK, ktorú
spoluzakladal.
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Soňa Lexmanová posilnila firmu SKPR Strategies.
Andrea Skočeková nahradila Štefana Kozáka na čele BTL
komunikačnej asociácie.
Martina Hrivnáková sa stala novou šéfkou marketingu
VÚB banky.

Pre Raiffeisen banku oživila
agentúra MADE BY VACULÍK
kultovú rozprávku o Bambuľke
a dedovi Jozefovi. Hudba
a vizualizácia TV spotu vynikli
v reklamnom bloku a oslovili
cieľovú skupinu banky.

MADE BY VACULIK vytvorila aj
microsite pre Tesco, na ktorej
sme sa mohli vrátiť do školských
čias. Zuzana Tlučková, prísna
učiteľka, nám dala diktát
a následne opravila chyby.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY
Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

ZOH 2014 Soči:
Hokej Rusko - Slovensko

Markíza

1 386 000

MS v hokeji 2014

Jednotka

1 246 000

V siedmom nebi

TV Joj

1 045 000

Televízne noviny

Markíza

Búrlivé víno

Markíza

963 000
914 000

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

892 000
867 000

ZOH 2014 Soči: Štúdio

Markíza

Najlepšie počasie

TV JOJ

851 000

Veľké noviny

TV JOJ

815 000

Farma - Finále

Markíza

808 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Azet.sk

Priemerný počet RU
2 579 743

zoznam.sk

Zoznam

2 339 180

sme.sk

Petit Press

2 071 005

aktuality.sk

Azet.SK

1 955 702

atlas.sk

Centrum Holdings

1 798 405

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY

Spoločnosť Slovenské pramene
a žriedla spustila pre značku
minerálnej vody Budiš letnú
kampaň, ktorá sa nesie
v retroštýle. Autorom je Wiktor
Leo Burnett.

Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer
Slovakia

Priemerný predaj
101 156

Plus jeden deň

Spoločnosť 7 Plus

45 963

Sme

Petit Press

39 916

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

Spoločnosť 7 Plus

121 403

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer
Slovakia

101 443

Báječná žena

Spoločnosť 7 Plus

84 916

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

Spoločnosť 7 Plus

83 276

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer
Slovakia

82 656

Zdravie

Spoločnosť 7 Plus

65 945

Priemerný predaj

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ

ZUNO banka rozbehla novú
kampaň pod názvom Najväčší
horor na svete, propagujúcu jej
nové mobilné aplikácie. Bola od
Zaraguzy.

Rozhlasová stanica

Kampaň agentúry MUW Saatchi
& Saatchi pre Slovak Telekom
zviditeľnila nepočujúcich.
Využila štýl nemého filmu
z obdobia 20. rokov minulého
storočia, pretože práve
vtedy by ľudia so sluchovým
obmedzením boli hviezdami.

Počúval posledný týždeň

Počet poslucháčov

Rádio Expres

34,6 %

1 547 000

Rádio Slovensko

29,9 %

1 336 000

Fun rádio

23,6 %

1 058 000

Rádio Jemné

19,7 %

882 000

Rádio Europa 2

15,9 %

713 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

Pôvod

Počet návštevníkov

Ako si vycvičiť draka 2

US

171 355

Hobit: Bitka piatich armád

US

154 380

38

SK

113 930

Rio 2

US

112 207

Dědictví aneb kurvaseneříká

CZ

109 153

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Spoločnosť Penta Investments spája kúpené vydavateľstvá Spoločnosť 7 plus
a Trend Holding pod News and Media Holding.

pro
age

V tom istom roku si Penta zakladá vlastnú mediálnu agentúru Media and Digital
Services. Šéfom je Michal Teplica, ktorý prichádza z digita.sk.
V printe a online začal vychádzať Denník N. Investorom sú šiesti spolumajitelia
firmy ESET, ktorí do projektu vložili dokopy milión eur. Šéfredaktorom
je Matúš Kostolný, šéf vydavateľstva Lukáš Fila.
Vydavateľstvo Ringier Axel Springer posilňuje redakciu Aktuality.
Vznikla prvá digitálna mediálna agentúra Digiline ako dcérska spoločnosť
Unimedie a Core4.
Mafra Slovakia prichádza s magazínom Evita, ktorý výrazne zasahuje do vývoja
ženských glossy magazínov.
Skupina JOJ predstavila nový platený kanál JOJ Cinema a rozprávkovú Ťuki TV.
Nemecký bulvár Bild zaviedol platby za online obsah, čím odpovedal na častejšie
používanie systému Adblock.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Agentúra MUW Saatchi & Saatchi vyhrala tendre pre ČSOB aj Slovak Telekom.

Máloktorá reklama
sa stane takou
prelomovou, ako
bola v tomto roku
Fofola. V reklame
sa objavili aj Sagan,
Petra Polnišová či
Evelyn. Rastie téma
influenceri a silnie
vplyv Facebooku
a YouTubu.
Digitál sa stáva
plnohodnotnou
súčasťou
komunikácie
zadávateľov.
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Zlatý Bažant po siedmich rokoch vymenil kreatívnu agentúru Istropolitana
Ogilvy za Wiktor Leo Burnett.
Tesco nahradilo MADE BY VACULIK agentúrou Istropolitana Ogilvy.
TRIAD vyhral tender Pernod Ricard.

Agen
Kofo
ka
pre
ašp

TOP PRESTUPY
Novým generálnym riaditeľom O2 Slovakia sa stal Peter Gažík.
Novým riaditeľom Telekomu na Slovensku aj v Česku je Milan Vašina.
Vladimír Vokáľ odišiel po dvadsiatich rokoch z mediálnej agentúry Unimedia.
Zaraguzu preberá Martin Blaško z Istropolitana Ogilvy. Agentúra už nechce byť
digitálna, používa pojmy multichannel/full service.
Martin Bajaník si zakladá novú agentúru Pekne & Dobre.
Katarína Droppová z agentúry Media & Communications Consulting obsadila
prezidentský post Asociácie PR agentúr.
Martina Wosku zvolili za nového prezidenta Art Directors Clubu.
Vystriedal Petra Kačenku z WLB.
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Na trh zamieril sladký nápoj
Cider. Postarali sa o to dva
najväčšie slovenské pivovary
Heineken Slovensko a Pivovary
Topvar. Heineken si na
propagáciu Strongbow vybral
agentúru MADE BY VACULIK
a komičku Evelyn.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY
Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

MS v hokeji 2015

Jednotka

1 495 000

Horná Dolná

Markíza

993 000

Televízne noviny

Markíza

986 000
965 000

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

Nezabudnuteľní

Jednotka

924 000

Športové noviny

Markíza

853 000

Johankino tajomstvo

Jednotka

802 000

Sedem zhavranelých bratov

Jednotka

776 000

Najlepšie počasie

TV Joj

770 000

V siedmom nebi

TV Joj

768 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Slovak Telekom prichádza so
4G sieťou, propaguje ju Peter
Sagan. Koncept navrhla MUW
Saatchi & Saatchi, stratégiu
komunikácie na strane klienta
viedla Dáša Juríková.
VÚB banka po štyroch rokoch
vymenila koncept Lepičov
a stavila na Petru Polnišovú.
Oba koncepty pripravila
agentúra Istropolitana Ogilvy
pod dohľadom marketingovej
riaditeľky Martiny Hrivnákovej.

Agentúra Zaraguza vytvorila pre
Kofolu zapamätateľnú a zábavnú
kampaň so šušlajúcim psom
prezývaným Ftefan. Kampaň
ašpirovala v súťaži efektivity
EFFIE na Grand EFFIE.

Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Ringier Axel Springer

Priemerný počet RU
2 718 427

zoznam.sk

Zoznam

2 334 639

sme.sk

Petit Press

2 146 018

aktuality.sk

Ringier Axel Springer

2 013 520

cas.sk

NOVÝ ČAS

1 938 453

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY
Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer
Slovakia

Priemerný predaj
96 430

Plus jeden deň

Spoločnosť 7 Plus/
NMH (od 09/2015)

41 541

Sme

Petit Press

31 762

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

Spoločnosť 7 Plus/
NMH(od 09/2015)

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer
Slovakia

99 715

Eurotelevízia

Bauer Media SK

83 225

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

Spoločnosť 7 Plus/
NMH (od 09/2015)

77 917

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer
Slovakia

73 146

Zdravie

Spoločnosť 7 Plus/
NMH (od 09/2015)

57 981

114 476

Priemerný predaj

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Rozhlasová stanica

Prišiel štvrtý operátor 4ka.
Na trh ho uviedla Slovenská
pošta s operátorom Swan.
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Počet poslucháčov

34,5 %

1 545 000

Rádio Slovensko

29,9 %

1 340 000

Fun rádio

23,4 %

1 047 000

Rádio Jemné

17,1 %

765 000

Rádio Europa 2

15,8 %

706 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

Volkswagen má problémy
s reputáciou po kauze o podvode
v emisných testoch. Zaužívaný
slogan „Das Auto“ neskôr zmenil
na jednoducho „Volkswagen“.

Počúval posledný týždeň

Rádio Expres

Pôvod

Počet návštevníkov

Mimoni

US

365 184

Päťdesiat odtieňov sivej

US

239 521

Hotel Transylvánia 2

US

161 466

Spectre

GB, US

149 312

Rýchlo a zbesilo 7

US, JP

144 468

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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VRÁTILI
SME SA DO
ROKU 1973

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Ringier Axel Springer Slovakia a Azet.sk ohlásili formálne spojenie. Vznikla tak
najväčšia multimediálna skupina, ktorá svojím online portfóliom zasahuje viac
ako 83 percent internetovej populácie na Slovensku.
Reklamný priestor rádia Europa 2 predáva spoločnosť Radio Services. Dovtedy
Europa 2 spolupracovala s Fun rádiom.
Do biznisu českého mediálneho magnáta Jaromíra Soukupa vstúpili Číňania.
Začali vlastniť 30-percentný podiel v spoločnosti Médea a 49-percentný podiel
v Empresa Media.
JOJ Media House získala na chorvátskom mediálnom trhu majoritné podiely
v denníkoch Novi list, Glas Istre a Zadarski list. RTVS spustila vysielanie v HD
kvalite. Česká Prima dostala licenciu pre Slovensko. Nový kanál sa volá Prima plus.
Oficiálne začali platiť kvóty pre slovenskú hudbu. Súkromné rádiá musia
vyčleniť domácej tvorbe 20 percent vysielacieho času mesačne a verejnoprávny
rozhlas 30 percent na všetkých okruhoch. O rok sa to zvýšilo na 25 a 35 percent.

AJ TOTO HÝBALO TRHOM

Minimálne
v kampani
spoločnosti
Heineken, ktorá
predstavila novinku
Zlatý Bažant ’73.
Piano skončilo,
Ringier Axel
Springer Slovakia
upevnil svoju
pozíciu na online
trhu, dorazil k nám
Netflix. V zahraničí
rezonovali Brexit
a Donald Trump.
Po náraste
dezinformácií
a fake news sa
začína hovoriť
o informačnej vojne.
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Online banka ZUNO skončila na slovenskom a českom trhu. V oboch krajinách
získalo ZUNO dokopy 250-tisíc klientov (na Slovensku 140-tisíc), ale nestačilo to.

Slo
ľ

Topvar zmenil majiteľa, dostal sa do japonských rúk. Pivné značky Topvar, Šariš
a Smädný Mních budú patriť Asahi Group Holdings.
Reťazce mali s výrobcom Rajo dohodnutú cenu mliečnych výrobkov. Kartelovú
dohodu dokázal Protimonopolný úrad z e-mailovej komunikácie. Pokuta dosiahla
rekordných 10 miliónov eur.
Cigarety museli zmeniť obal. Prekné obrázky nahradila tvrdá realita toho, ako
fajčenie poškodzuje zdravie.
Tesco zmenilo spôsob nakupovania službou Scan & Shop. Zákazníci si teda môžu
tovar sami naskenovať a rovno zabaliť.
Vznikla súťaž Sexistický kix, v ktorej sa hodnotí to najsexistickejšie, čo reklamná
brandža za rok na Slovensku vytvorila.
Ján Urbančík, riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess, založil projekt konspiratori.sk.
Mediálna agentúra Dentsu Aegis Network Slovakia oznámila založenie Amnet Slovakia. Nová spoločnosť je digitálnou obchodnou platformou pre programatický nákup.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Poštová banka si opäť na kreatívu vybrala agentúru Mayer McCann Erickson,
neskôr sa vrátila k Wiktor Leo Burnett.
Komunikácia Union poisťovne a Union zdravotnej poisťovne začína byť jednotná,
pre obe ju zastrešuje THIS IS LOCCO.
MADE BY VACULIK bude robiť reklamu pre polyfunkčný objekt od Zahy Hadid
a tiež online online pre Tesco.
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KVALITA, POMOC RODINÁM
AJ SPÁJANIE GENERÁCIÍ

REBRANDINGY
Globálna sieť Lowe and Partners, do ktorej patrí aj
slovenská agentúra Lowe GGK, sa spojila s americkou
butikovou agentúrou Mullen. Vznikla tak nová sieť
s názvom MullenLowe Group.

Takto hodnotí posledných 10 rokov BILLA,
ktorá za ostatnú dekádu zaujala veselými
kampaňami, podporou slovenských farmárov
a najnovšie aj spájaním generácií.

K

eď sa BILLA v roku 2012
rozhodovala pre novú
kampaň, zvíťazil taliansky šéfkuchár Giuseppe.
Ten zákazníkom počas troch
rokov radil, kde hľadať kvalitu
a čerstvosť za najlepšiu cenu.
V roku 2016 BILLA uviedla komunikáciu privátnej značky Clever.
„Hovoriace 3D animované produkty vtipne odkomunikovali, že
ak chce zákazník nakupovať za
DENISA
diskontné ceny, nemusí chodiť
PERNICOVÁ
marketingová
ku konkurencii,“ povedala
riaditeľka BILLA
Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA. Rok 2016 bol pre spoločnosť prelomový aj vďaka
vernostnému programu Loptoši, v ktorom mohli zákazníci získať sériu
plyšiakov-mimozemšťanov. Pre obrovský záujem BILLA tento program
priniesla aj v roku 2017.

Agentúra Creative Department
vytvorila nový branding
Slovenska. Vo svete sme sa
začali prezentovať ako krajina
dobrých nápadov.

Slovak Telekom oznámil štart
ľudového operátora Juro.

Pred štyrmi rokmi sa spoločnosť rozhodla komunikovať aj podporu
sezónneho ovocia a zeleniny výhradne od domácich dodávateľov.
Rok 2018 sa zas niesol v duchu kampane k 25. výročiu pôsobenia na
Slovensku, keď BILLA zákazníkom rozdala ceny za milión eur. Koncom
roka 2018 BILLA predstavila projekt CHLEBODARCA, v rámci ktorého
venuje jeden cent z každého predaného chleba rodinám v núdzi. Ide tak
o prepojenie kľúčového biznisu BILLA s angažovanosťou zákazníkov.

Jednou z výrazných
kampaňových aktivít bolo retro
počasie na Markíze v štýle roku
1973. Za návrhom stáli agentúry
STARMEDIA Co. a Wiktor Leo
Burnett.

Pred dvomi rokmi BILLA prišla s komunikačnou platformou
V potravinách sa vyznáme, ktorej cieľom bolo zákazníkom poradiť, ako
si vybrať kvalitné potraviny za výhodnú cenu.
V júli tohto roka BILLA spustila svoju najnovšiu komunikáciu Skvelé
jedlo spája generácie. „Touto kampaňou poukazujeme na dôležitosť
dobrých medziľudských vzťahov nielen v časoch pandémie. Zároveň
ňou potvrdzujeme, že v BILLA zákazníci vždy nájdu kvalitné potraviny,
s ktorými si pripravia akékoľvek skvelé jedlo,“ uviedla D. Pernicová.

Predajne Terno, Moja Samoška
a Hypernova po novom fungujú pod
spoločnou značkou – Terno. Túto
zmenu odkomunikovali novým
logom so štvorlístkom a headlinom
„meníme sa k lepšiemu“.
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MS204933/03

Heineken uviedol na trh pivo
Zlatý Bažant ’73. Retro kampaň,
ktorá na ďalšie obdobie
definovala segment pív.
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2016
Do vedenia agentúry
iProspect nastúpil Roman
Šebo. Nahradil Zuzanu
Frankovú.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY
Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

MS v hokeji 2016

Jednotka

1 173 000

Futbal EURO 2016

Jednotka

1 014 000

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

895 000

Televízne noviny

Markíza

877 000

Tvoja tvár znie povedome
– finále

Markíza

865 000

Horná Dolná

Markíza

813 000

V siedmom nebi

TV Joj

775 000

Noviny

TV Joj

764 000

Počasie

Markíza

748 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
František Borovský sa stal
novým výkonným riaditeľom
TV Barrandov. V pozícii
skončil o rok.

Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Ringier Axel Springer

Priemerný počet RU

zoznam.sk

Zoznam

2 437 976

sme.sk

Petit Press

2 282 876

2 768 290

aktuality.sk

Ringier Axel Springer

2 079 555

cas.sk

NOVÝ ČAS

1 880 687

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY
Tatiana Ďuricová sa stala
generálnou riaditeľkou rádia
Europa 2.

TA3 zmenila generálneho
riaditeľa. Na pozíciu Martina
Ilavského nastúpila Martina
Kyselová.

Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer
Slovakia

Priemerný predaj
90 196

Plus jeden deň

News and Media Holding

41 090

Sme

Petit Press

27 959

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

News and Media Holding

112 997

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer
Slovakia

94 076

Eurotelevízia

Bauer Media SK

79 626

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

News and Media Holding

73 981

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer
Slovakia

69 388

Zdravie

News and Media Holding

54 610

Priemerný predaj

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Rozhlasová stanica

Počet poslucháčov

33,7 %

1 509 000

Rádio Slovensko

29,3 %

1 310 000

Fun rádio

22,5, %

1 005 000

Rádio Jemné

16,4, %

734 000

Rádio Europa 2

15,6 %

697 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

Marta Danielová sa stala
novou predsedníčkou Rady pre
vysielanie a retransmisiu.
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Pôvod

Počet návštevníkov

Hľadá sa Dory

US

280 744

Tajný život maznáčikov

US

217 726

Doba ľadová: Mamutí tresk

US

180 612

Zootropolis

US

154 602

Fantastické zvery a ich výskyt

US

143 131

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.

MS204935/02

Asociácia vydavateľov tlače
si za nového predsedu zvolila
Petra Mertusa, generálneho
riaditeľa News and Media
Holding.

Počúval posledný týždeň

Rádio Expres

24. 8. 2021 21:00:27

VALUE
CREATORS

Cieľavedomosť
Klientom prinášame zákazníkov vďaka hodnotám,
ktoré pretrvajú.
Cielime na B2C aj B2B segment a na rozdiel od nátlakovej
reklamy zákazníkov ku klientom priťahujeme, a to dlhodobo.
Rozhoduje precízna príprava, profesionálne nastavená
stratégia a produkcia s distribúciou, ktoré reagujú na dianie
na trhu.
Plníme rastové ciele klientov, budujeme renomé ich značiek,
silné a lojálne komunity, ich vlastné médiá. Tvoríme informačných lídrov.
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TOP TÉMY
URČOVALI
MÉDIÁ

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Markíza opustila celoplošné DVB-T televízne vysielanie. Riskantný krok sa
vyplatil. Markíza ušetrila 8 miliónov a rovnako si obhájila pozíciu lídra trhu.
Vypnutím českých staníc (Prima, Nova) z balíkov distribútorov sa skončilo ich
nelegálne vysielanie na Slovensku.
Ringier Axel Springer Media AG realizuje svoj plán sústrediť sa na digitálne
médiá. Nový Čas a tiež Nový čas Nedeľa spolu s ich online verziami odpredáva
spoločnosti FPD Media a portfólio tlačených magazínov putuje do rúk News and
Media Holding. Od tohto mediálneho domu získava Ringier Axel Springer Media
AG doménu a obchodnú značku Aktualne.sk, ktorá sa neskôr spojí s Aktuality.sk.
Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS) a Penta uzatvorili novú dohodu
o usporiadaní akcionárskych vzťahov vo vydavateľstve Petit Press. Penta predala
PSIS päť percent, a tak zostala v Petit Presse so 40-percentným menšinovým
podielom. Petit Press zároveň predal divíziu Új Szó a Vasárnap spoločnosti NMH.
Do obchodného portfólia JOJ Group pribudli stanice AMC, Sport 1, Sport 2,
Minimax a Spektrum.
Najsilnejšie komerčné rádiá – Rádio Expres, Fun rádio, Rádio Jemné, Europa 2,
Rádio Vlna a Rádio Anténa Rock – sa prvýkrát spojili a vytvorili iniciatívu Rádio
funguje. Cieľom bolo ukázať, že ide o atraktívny typ médiá, ktorý je v mediamixe
naďalej dôležitý.
Mediálny dom MAFRA kúpil podiel v skupine Ticketportal, najväčšej
ticketingovej spoločnosti v Česku a na Slovensku. Zároveň spustil
nový týždenník Téma.

AJ TOTO HÝBALO TRHOM

V tomto roku
nás potrápil
Prieskumník na
Facebooku. Na
mediálnej scéne
vzbudil rozruch
odchod Markízy
z DVB-T a predaj
Nového času ako aj
celého printového
portfólia Ringieru
spoločnosti NMH.
V zahraničí sa
jednou z top tém
stalo hnutie #MeToo.
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Vzniklo združenie marketérov s názvom Ľudia z marketingu.
Vzostup zaznamenalo programatické nakupovanie a natívny obsah. Spoluprácu
s influencerom ako novým médiom skúša čoraz viac klientov.
Na trhu sa objavila nová agentúra Socialists so zameraním na sociálne médiá.
Agentúra Creo Young & Rubicam sa po 25-ročnej spolupráci s medzinárodnou
sieťou vybrala vlastnou cestou a zmenila sa na Creo Advertising.
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Mediálna agentúra MEC mení názov na Wavemaker.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Swan a 4ka si na mediálne služby zvolili Media and Digital Services a ako novú
reklamnú agentúru Mark BBDO. Slovak Telekom tendroval na svetovej úrovni
a vybral si spoločnosť Group M.

Intel
Smar
pred
P
najz
M

Zaraguza získala Orange a Slovenskú sporiteľňu.
Lokálne kampane IKEA zastrešuje MUW Saatchi & Saatchi.
Wiktor Leo Burnett spolupracuje s Poisťovňou Generali, firmou Lunter
a Poštovou bankou.

24. 8. 2021 21:01:36

Hyundai sa stal klientom Elite Solutions a Pizza SEO.
ČSOB si vybrala dve PR agentúry – Dynamic Relations 2000
a PRime time.
Slovnaft má novú mediálnu agentúru Mindshare Slovakia.

TOP PRESTUPY
Jaroslav Rezník vyhral tajnú voľbu na post generálneho
riaditeľa RTVS, po čom nasledovali ďalšie personálne zmeny.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY
Relácia

Televízia

MS v hokeji 2017

Jednotka

971 000

Tri oriešky pre Popolušku

TV Joj

967 000

Noviny

TV Joj

887 000

Najlepšie počasie

TV Joj

802 000

Mária Terézia

Jednotka

789 000

V siedmom nebi

TV Joj

766 000

Všetko čo mám rád Strihák

TV Joj

752 000

Hačikó: Príbeh psa

TV Joj

742 000

Prázdniny

TV Joj

693 000

Nikto nie je dokonalý Silvester

TV Joj

684 000

Ivan Peschl nastúpil do vedenia Towercomu.
Ina Bauer sa stala šéfkou obchodu Markízy. Po pár
mesiacoch ju vystriedal Juraj Máťuš.
Rastislav Dutka nahradil Patrika Zimana vo funkcii
generálneho riaditeľa Fun rádia.
Na čele News and Media Holding strieda Michal Teplica
Petra Mertusa.

O2 zmenil komunikačný
koncept. Maňušky
nahradil uškatec Tóno
a „more možností“.

Prvé návrhy vynovenej
Poštovej banky boli od Wiktor
Leo Burnett, finálnu podobu
zrealizovala agentúra Mayer
McCann Erickson. Po kritických
ohlasoch sa banka vrátila k WLB.

Počet divákov v 12+

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Ringier Axel Springer

Priemerný počet RU
2 712 485

zoznam.sk

Zoznam

2 395 784

sme.sk

Petit Press

2 244 021

aktuality.sk

Ringier Axel Springer

2 073 477

heureka.sk

Naspers OCS

1 766 666

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY
Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer
Slovakia

Priemerný predaj
82 145

Plus jeden deň

News and Media Holding

40 885

Sme

Petit Press

25 667

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

News and Media Holding

103 860

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer
Slovakia

82 981

Eurotelevízia

Bauer Media SK

77 195

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

News and Media Holding

66 521

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer
Slovakia

65 115

Zdravie

News and Media Holding

47 744

Priemerný predaj

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Slovenská sporiteľňa zrušila
klasickú vianočnú kampaň
a priestor dala Matejovi
Tóthovi, ktorého Svetová
antidopingová agentúra v tom
čase podozrievala z dopingu.

Rozhlasová stanica

Počúval posledný týždeň

Počet poslucháčov

Rádio Expres

34,3 %

1 535 000

Rádio Slovensko

28,9 %

1 293 000

Fun rádio

23,2 %

1 036 000

Rádio Jemné

15,9 %

712 000

Rádio Europa 2

15,2 %

682 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Inteligentnú domácnosť Magenta
Smarthome sa Telekomu podarilo
predstaviť zábavným spôsobom.
Podľa niektorých to bola
najzábavnejšia reklama roka od
MUW Saatchi & Saatchi.
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Film

Pôvod

Počet návštevníkov

Všetko alebo nič

SK, CZ

340 535

Čiara

SK, UA

329 349

Ja, zloduch 3

US

296 178

Únos

SK

278 763

Baby šéf

US

195 362

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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o
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DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Axel Springer Media AG odpredal svoje slovenské portfólio tlačených novín
a magazínov a vybral sa digitálnou cestou. Denník Nový Čas kúpila spoločnosť
FPD Media podnikateľa Antona Siekela a časopisy ako Eva, Život, Nový Čas pre
ženy a ďalšie prešli pod mediálny dom News and Media Holding.
Mafra kupuje Bauer Media a posilňuje svoju pozíciu na trhu.
Novým vlastníkom vydavateľstva Perex (Pravda) sa stala spoločnosť Our Media
SR. Jej stopercentným akcionárom je česká spoločnosť Our Media. Vlastní ju
podnikateľ Ivo Valenta s mediálnym magnátom Michalom Voráčkom.
RegioMedia, sieť regionálnych rozhlasových staníc Slovenska, ukončila
spoluprácu s Fun Media Group.
Rádio Expres v spolupráci s agentúrou GroupM spustilo ako prvé rádio na
Slovensku programatický nákup digital audia.
Orange konkuruje televíznemu obsahu a chce športového diváka. Ohlásil štart
športovej stanice Orange Sport a na tri sezóny získal práva na vysielanie Ligy
majstrov.
Audiovizuálne internetové platformy YouTube, Facebook či Netflix musia mať
vo svojej ponuke aspoň 30 percent európskej tvorby. Rozhodol o tom Európsky
parlament.

T

N

od

REBRANDINGY

Rok 2018 poznačila
vražda novinára
Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny
Kušnírovej. Médiá
zažívali okrem
smútku aj zmeny
majiteľov a RTVS
personálne odchody.
Začalo platiť GDPR,
nové nariadenie
EÚ o ochrane
osobných údajov.
Viaceré značky
sa začali uberať
cestou zodpovednej
komunikácie.
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TNC Slovakia sa mení na Kantar Slovakia. Jeden obchodný názov zastrešuje dve
organizačné jednotky – ad hoc prieskum (Kantar Insights) a mediálny prieskum
(Kantar Media).
Agentúra Pizza SEO po dvanástich rokoch zmenila názov na Basta digital.
Spoločnosť GfK oznámila utlmenie činnosti svojej slovenskej pobočky.

NAJVÝRAZNEJŠIE KOMUNIKÁCIE

SP
o
Vyzd
a
zro

Generálny riaditeľ spoločnosti Heineken
Slovensko najskôr oznámil, že končia
s výrobou Zlatého Bažanta Nealko.
Neskôr pivná značka uverejnila video,
v ktorom ozrejmila, že prináša jeho
náhradu Zlatý Bažant 0,0 %.

Tatra banka priniesla ako inovatívny
líder Tvárovú biometriu. Novým
klientom banky ste sa stali
naskenovaním tváre mobilom.

24. 8. 2021 21:02:47

Kreatívna agentúra Zaraguza
namiesto klasickej propagácie
kávy vytvorila príbeh
o odsudzovaní, respektíve
väčšej tolerancii pri pití kávy
– Tajomstvo pravého kávičkára.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY

Slovenská sporiteľňa obmedzila
bilbordy, pretože nechce
podporovať vizuálny smog.
Komunikácia je súčasťou
zodpovednej kampane
#mamnato od Zaraguzy.

Slovákov pošteklila kampaň
Absolut od TRIAD-u, keď
im ukázala mulatku v kroji.
Tolerancia a xenofóbia sa stali
celospoločenskou témou.

Relácia

Televízia

ZOH 2018 Pjongčang

Jednotka

Počet divákov v 12+
1 094 000

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

1 072 0000

Susedia

Markíza

1 056 000

MS v hokeji 2018

Jednotka

1 038 000

Inkognito Silvester

TV Joj

805 000

Futbal MS 2018

Jednotka

799 000

Noviny

TV JOJ

780 000

V siedmom nebi

TV JOJ

735 000

Najlepšie počasie

TV JOJ

728 000

Televízne noviny

Markíza

713 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Doména

Prevádzkovateľ

azet.sk

Ringier Axel Spinger SK

Priemerný počet RU
2 610 359

sme.sk

Petit Press

2 410 222

zoznam.sk

Zoznam

2 390 543

aktuality.sk

Ringier Axel Spinger SK

2 109 989

heureka.sk

Naspers OCS

1 913 581

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY
Telekom vymenil koncept
Sagana za Bekima.
Nič nie je nemožné, znelo
posolstvo kampane
od MUW Saatchi & Saatchi.

ČSOB vymenila po siedmich
rokoch uhladeného manažéra
za múdru sovu. Hlavnou ideou
spotu od MUW Saatchi & Saatchi
bolo Múdre je nechať si poradiť.

Denník

Vydavateľ

Nový Čas

Ringier Axel Springer Slovakia/
Nový Čas (od 09/2018)

Plus jeden deň

News and Media Holding

39 248

Sme

Petit Press

23 582

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

News and Media Holding

97 346

Eurotelevízia

Bauer Media SK/Mafra Slovakia
Print (od 09/2018)

73 503

Nový Čas pre ženy

Ringier Axel Springer Slovakia/
Život Publishing (od 09/2018)

70 289

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

News and Media Holding

Nový Čas Krížovky

Ringier Axel Springer Slovakia/
Život Publishing (od 09/2018)

61 421

Zdravie

News and Media Holding

45 329

76 667

Priemerný predaj
61 861

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Rozhlasová stanica

SPP predstavila Logovariácie
od agentúry Respect APP.
Vyzdvihla tak svoje logo, ktorým
aj v nasledujúcom období
zrozumiteľne komunikovala
svoje produkty.

Priemerný predaj

Počúval posledný týždeň

Počet poslucháčov

Rádio Expres

34,2 %

1 529 000

Rádio Slovensko

27,4 %

1 224 000

Fun rádio

23,8 %

1 066 000

Rádio Europa 2

17,8 %

794 000

Rádio Jemné

15,2 %

678 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

THIS IS LOCCO predstavilo pre
tri poisťovne UNION jednotnú
komunikáciu v podobe anjela
strážneho s Ľubom Kostelným.
V koncepte pokračovala aj
agentúra MADE BY VACULIK.
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Pôvod

Počet návštevníkov

Bohemian Rhapsody

US

323 147

Hotel Transylvánia 3:
Strašidelná dovolenka

US

288 582

Zrodila sa hviezda

US

245 785

Päťdesiat odtieňov slobody

US

199 327

Avengers: Nekonečná vojna

US

182 574

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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2018

Prestupom roka v marketingu je
odchod Dáše Juríkovej z Poštovej
banky do Slovenskej sporiteľne.
Tu vzniká nový odbor Brand
Strategy & Development,
Dáša Juríková je riaditeľkou.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE

ČSOB má novú šéfku
komunikácie značky.
Mária Horváthová nahradila
Andreu Király.

Billa Slovensko vstúpila do nového roka s novou
mediálnou agentúrou Carat Slovakia.
Tesco vymenilo mediálnu agentúru Universal/
McCann za MediaCom.
VÚB si vybrala na zastrešenie online aj offline
aktivít agentúru TRIAD. Predtým pre banku
pracovala Istropolitana Ogilvy.

Novú pozíciu marketingového
riaditeľa Swan/Benestra obsadil
Roland Kyška.

Spoločnosť Hyundai Motor Slovakia si vybrala
novú kreatívnu agentúru THIS IS LOCCO.
Wiktor Leo Burnett vyhral tender piva Corgoň.
Nahradil agentúru SCR.
Po Terne a Unione pribudla agentúre MADE BY
VACULIK do portfólia aj developerská spoločnosť
Cresco Group.

Mediálnu agentúru Media
and Digital Services vedie
Peter Valentovič.

Elite Solutions sa postará o kreatívu značky
Harmony.
Topvar a neskôr aj Pernod Ricard zverili svoju
komunikačnú stratégiu do služieb PR Clinic.
Billa si vybrala novú PR agentúru Dynamic
Relations 2000.

Zmeny sú aj v PHD. Jana Babjaková
vystriedala vo vedení Radovana
Pokojného, ktorý prešiel na pozíciu
marketingového riaditeľa
Kia Motors Sales Slovensko.

Agentúra SKPR Strategies bude zastrešovať
PR služby pre Mecom.
Spoločnosť Heineken ohlásila spoluprácu
s agentúrami Seesame Communication
Experts a Red Star.

SOCIÁLNE SIETE

Dušan Viszt (na obr.) nahradil
Alexandra Máťuša na pozícii
CEO mediálnej agentúry Zenith.

Začalo platiť GDPR, nové nariadenie EÚ o ochrane
osobných údajov.
Instagram uviedol novinku IGTV, ktorá umožňuje
pridávať a sledovať až hodinový obsah.
Facebook, Snapchat, Twitter a YouTube sa
zaviazali, že reklama na alkohol sa v online už
deťom neukáže.
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RTVS prešla výraznými
personálnymi zmenami. Marek
Ťapák prebral pozíciu programového
riaditeľa televíznej časti.
Spravodajstvo a publicistiku začal
viesť Vahram Chuguryan (na obr.).

24. 8. 2021 21:03:02

Stvorená inšpirovať.
Kia EV6.

Buď medzi prvými, ktorí si vychutnajú jazdu s novou Kia EV6.
Objednaj si novú Kia EV6 v exkluzívnom predpredaji.
Obrázok je ilustračný. Údaje o dojazdovej vzdialenosti pri čisto elektrickom pohone predstavujú predpokladané výsledky pri metodike WLTP, čakajúce
na homologizáciu pred finálnym potvrdením. Hodnoty rýchlosti dobíjania a výkonových parametrov pohonu predstavujú výsledky testov spoločnosti Kia;
finálne hodnoty budú zverejnené neskôr. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,5 s je predpokladaná hodnota v prípade modelu EV6 vo verzii GT, založená
na predbežnom vývojovom cieli.

kia_EV6_print_210x297_0721_strategie.indd
1
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PREDAJ
MARKÍZY
SA STAL
SKUTOČNOSŤOU

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Televízia Markíza, ako aj ďalšie televízie patriace CME, prešli do vlastníctva
podnikateľa Petra Kellnera a jeho PPF spoločnosti.

N
s
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AIMmonitor aktualizoval metodiku merania návštevnosti médií a zmenil svoj
názov na IABmonitor.
RTVS oficiálne predstavila nový televízny okruh Trojka zameraný na starších
divákov.
VOD služba Netflix chce byť lokálnejšou a sprístupňuje české titulky.
Apple začína s filmovou tvorbou ako konkurent Netflixu.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
VÚB zverila offline aj online komunikáciu do rúk agentúry TRIAD. Predtým pre
ňu pracovala Istropolitana Ogilvy.
Agentúra Wiktor Leo Burnett uspela v tendri na kreatívu pre spoločnosť Škoda.
Nahradila tak agentúru MullenLowe GGK Slovakia.

Rok 2019 sa
niesol v znamení
niekoľkých
najvýraznejších
udalostí. Kým
v spoločnosti
a politike pútali
pozornosť najmä
prezidentské voľby,
v ktorých zvíťazila
Zuzana Čaputová,
v mediálnom
svete rezonoval
predaj slovenského
televízneho lídra –
Markízy. Zároveň
prvé značky
začali hovoriť
o tom, že chcú byť
technologickejšie.
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SOCIÁLNE SIETE
Z TikToku sa stal fenomén. Mesačne má 500 miliónov aktívnych používateľov
po celom svete. Dostupný je na 150 trhoch vrátane Slovenska.
Prvá vážna kauza Facebooku: Cambridge Analytica. Dátová spoločnosť zneužila
prístup k 87 miliónom profilov na ovplyvnenie prezidentských volieb v prospech
Trumpa. Sociálna sieť musela zaplatiť pokutu 5 miliárd dolárov.
Google dostal od francúzskeho úradu pre ochranu údajov rekordnú pokutu
vo výške 50 miliónov eur za nerešpektovanie GDPR.

Mo
ko
su

TOP PRESTUPY
Po šestnástich rokoch ukončil svoje pôsobenie v Orange Miloš Lalka. Po dvadsiatich
rokoch odišiel aj generálny riaditeľ Pavol Lančarič, nahradil ho Federico Colom.
Na pozíciu riaditeľky odboru komunikácie a stratégie značiek Tatra banka
a Raiffeisen sa vrátila Milada Halová. Vystriedala Tomáša Tencera, ktorý
nastúpil do Slido.
Core4 po osemnástich rokoch zmenilo majiteľov, po novom sa nimi stali
Natália Vargová, Miroslav Murgaš a Andrej Csino.
Róbert Slovák skončil v Respect APP a vytvoril novú vlastnú agentúru
Róbert Slovák a jeho priatelia.
Adam Marčan a Matúš Kvas odišli z agentúry MUW Saatchi & Saatchi a založili
si agentúru Mannschaft.
MUW Saatchi & Saatchi posilnil Jaro Vígh.
Milan Dubec odstúpil z pozície výkonného riaditeľa Ringier Axel Springer.
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Na trh vstupuje 365.bank,
sesterská banka Poštovej
banky. V prvej kampani Wiktor
Leo Burnett zdôrazňuje, že
dnešní Slováci si zaslúžia
dnešnú banku – kompletne
v mobile.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY
Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

MS v hokeji 2019

Jednotka

1 457 000

Tri oriešky pre Popolušku

TV Joj

1 105 000

Inkognito

TV Joj

898 000

Noviny

TV Joj

745 000

Počasie

Markíza

706 000

Televízne noviny

Markíza

703 000

Najlepšie počasie

TV Joj

701 000

Utajený šéf

Markíza

676 000

Bola raz jeden kráľ

TV Joj

671 000

Česko Slovensko má talent

TV Joj

655 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Raiffeisen banka zmenila
svoj komunikačný koncept.
Bambuľku nahradila žltým
Ralfom, koncept vymyslela
agentúra MADE BY VACULIK.
Slovak Telekom ukončil spoluprácu
s Bekimom. Cieľom nového
konceptu od MUW Saatchi & Saatchi
je posunúť komunikáciu bližšie
k zákazníkovi vďaka príbehom
obyčajných ľudí.

Mobilný operátor O2 vymenil
koncept podmorského sveta
s uškatcom Tónom za robotov
Ludda a Moyu. Chce byť
technologickejší.

Doména

Prevádzkovateľ

aktuality.sk

Ringier Axel Spinger SK

Priemerný počet RU
2 558 595

sme.sk

Petit Press

2 541 565

zoznam.sk

Zoznam

2 349 759

pluska.sk

News and Media Holding

1 984 936

heureka.sk

Heureka shopping

1 885 442

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY
Denník

Vydavateľ

Nový Čas

FPD Media

Priemerný predaj
70 843

Plus jeden deň

News and Media Holding

36 025

Sme

Petit Press

22 046

Týždenník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Plus 7 dní

News and Media Holding

92 928

Eurotelevízia

Mafra Slovakia Print

69 159

Život

Život Publishing/
NMH (od 03/2019)

61 283

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

News and Media Holding

Nový Čas Krížovky

Život Publishing/
NMH (od 03/2019)

53 577

Zdravie

News and Media Holding

40 480

Priemerný predaj
58 027

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Rozhlasová stanica

Na slovenský trh vstúpil módny
e-shop About You. Príchod
značky masívne propagovali
influenceri, ale aj kampaň
v televízii.

Počúval posledný týždeň

Počet poslucháčov

Rádio Expres

33,4 %

1 490 000

Rádio Slovensko

26,2 %

1 172 000

Fun rádio

23,1 %

1 031 000

Rádio Europa 2

16,6 %

742 000

Rádio Vlna

15,0 %

672 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Film

S Birellom nenafúkaš.
Alebo v jednoduchosti je
sila. Dychovka, ktorá veľmi
jednoznačne odpovedala na
aktivity konkurencie.
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Pôvod

Počet návštevníkov

Avengers: Endgame

US

278 301

Trhlina

SK

262 588

Ako si vycvičiť draka 3

US

252 102

Ľadové kráľovstvo II

US

238 428

Šťastný nový rok

SK

201 858

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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2020
PANDÉMIA
COVID-19

DIALO SA NA MEDIÁLNEJ SCÉNE
Súd uznal Mariana Kočnera a Pavla Ruska za vinných v kauze falšovania zmeniek
televízie Markíza.
Vznikol nový internetový denník Štandard. Jediným majiteľom je producent
Peter Núňez, šéfredaktorom sa stal Jaroslav Daniška.
Slovak Telekom predal spoločnosť Zoznam Martinovi Mácovi, ktorý ju viedol
od roku 2010.
Podcasty sa stávajú fenoménom a Google začína vydavateľom platiť za obsah.

NAJVÝZNAMNEJŠIE TENDRE
Orange sa po vyše dvadsiatich rokoch rozlúčil s Wiktor Leo Burnett. Spoluprácu
nadviazal s mediálnou agentúrou MediaCom Bratislava a PR agentúrou
Pragmatik. Kreatívu si vzali na starosť v Elite / Monday Lovers.
Zlatý Bažant prešiel k agentúre MADE BY VACULIK a značka Absolut
sa po úspešných kampaniach s TRIAD-om rozhodla pre Jandl.
THIS IS LOCCO si medzi klientov pripísala Kaufland, Tatra banku aj Raiffeisen
banku.

Zla
k
Krea

ZSSK pocestuje ďalej s agentúrou MUW Saatchi & Saatchi.
O2 Slovensko si vybralo novú mediálnu agentúru ZenithMedia. Agentúra uspela
aj v tendroch na Dedoles a Kooperativu.

Väčšina značiek
vypla počas
tvrdého lockdownu
komunikáciu,
spoločnosť sa
obávala o svoje
zdravie. Segment
začal ožívať
v druhom polroku,
hovorilo sa o „new
normal“. S odstupom
času je zrejmé, že
pandémia urýchlila
vzostup digitálu
a posilnila pozíciu
televízií.
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PR komunikáciu zastreší Kauflandu 1st CLASS AGENCY a Lidlu SKPR Strategies.
Billa zverila AMI Communications aj CSR komunikáciu.

TOP PRESTUPY
Z českej centrály sa na post riaditeľa marketingu slovenskej Škody Auto vrátil
Roman Rajtár.
Riaditeľom marketingu a komunikácie v Kooperative sa stal Juraj Mičko.
Peter Gažík prijal ponuku stať sa novým CEO maďarského operátora Telenor.
Post generálneho riaditeľa O2 Slovakia prevzal Igor Tóth.
Jozef Keresteš nahradil Petra Seyferta na čele mediálnej agentúry OMD
a v Universal McCann sa do vedenia dostal Peter Beljak. Marek Kaňka odišiel
do Tiposu.
Haika Ivaničová vystriedala Martina Vanča a stala sa šéfkou Alien Studio.
Anna Dzurjaníková vystriedala na poste CEO Zaraguzy Martina Blaška.
Agentúra Effectivity POWERED BY PUBLICIS založila v Prahe pobočku,
ktorú najskôr viedla Soňa Podstupková a zakrátko Mário Poór.
KRAS má novú výkonnú riaditeľku Silviu Cyprichovú.
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Tat
dig
a
Bejb
a

Jednou z prvých komunikácií,
ktoré reagovali na COVID-19,
bola iniciatíva VÚB banky
s názvom Kto pomôže
Slovensku.

NAJSLEDOVANEJŠIE TV PROGRAMY

Televíznu reklamu a neskôr aj
online priestor ovládli tancujúce
škrečky od Dedolesu. Reklama
z dielne Somebody & Somebdy
patrila medzi najvýraznejšie
kampane roka. Získala zlato
v súťaži efektivity.
Borec otvoril tému agresie
v podnikoch, tvárou kampane
od novovzniknutej agentúry
Mannschaft bol Attila Végh.
Kampaň bodovala na súťaži
efektivity aj kreativity.

Relácia

Televízia

Počet divákov v 12+

Tri oriešky pre Popolušku

Markíza

906 000

Počasie

Markíza

886 000

Televízne noviny

Markíza

847 000

O 5 minút 12

Jednotka

791 000

Noviny

TV Joj

748 000

Mimoriadne správy

Markíza

743 000

Na telo

Markíza

730 000

Koronavírus:
Mimoriadna relácia

Markíza

718 000

Na hrane

TV Joj

713 000

V siedmom nebi

TV Joj

701 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE WEBY
Doména

Prevádzkovateľ

aktuality.sk

Ringier Axel Spinger SK

Priemerný počet RU

sme.sk

Petit Press

2 614 107

zoznam.sk

Zoznam

2 442 072

pluska.sk

News and Media Holding

2 214 247

pravda.sk

Perex

2 141 569

2 805 867

NAJPREDÁVANEJŠIE PRINTY

Zlatý Bažant ’73 spustil novú
kampaň pre Hit z roku ’73.
Kreatíva vznikala v dielni MADE
BY VACULIK.

Na trh vstúpil digitálny operátor
Radosť od O2.

Denník

Vydavateľ

Priemerný predaj

Nový Čas

FPD Media

58 764

Plus jeden deň

News and Media Holding

32 932

Pravda (v ABC od 07/2020)

Perex

23 830

Týždenník

Vydavateľ

Plus 7 dní

News and Media Holding

Eurotelevízia

Mafra Slovakia

66 479

Život

News and Media Holding

58 666

Mesačník

Vydavateľ

Záhradkár

News and Media Holding

56 418

Nový Čas Krížovky

News and Media Holding

50 251

Zdravie

News and Media Holding

34 698

Priemerný predaj
91 406

Priemerný predaj

NAJPOČÚVANEJŠIE RÁDIÁ
Rozhlasová stanica

Tatra banka predstavila prvú
digitálnu osobnosť Slovenska
a virtuálnu influencerku
Bejby Blue. Kreatívu vymyslela
agentúra THIS IS LOCCO.

Počúval posledný týždeň

Počet poslucháčov

Rádio Expres

34,1 %

1 525 000

Rádio Slovensko

24,9 %

1 110 000

Fun rádio

23,7 %

1 057 000

Rádio Vlna

17,5, %

783 000

Rádio Europa 2

16,7 %

748 000

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE FILMY V KINÁCH
Slovak Telekom odštartoval
vzdelávací program ENTER,
ktorý umožní školám využívať
najnovšie inovácie vo vyučovaní
informatiky. Kampaň zo strany
klienta viedla Petra Novotná.
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Film

Pôvod

Počet návštevníkov

Sviňa

SK, CZ

395 604

Príliš osobná známosť

CZ, SK

176 080

Šťastný nový rok

SK

78 113

Chlap na striedačku

CZ

76 427

US, CA, JP

70 024

Ježko Sonic

Zdroj: ABC SR, IABmonitor, MEDIAN SK, PMT/KANTAR
(pri periodických reláciách je uvedené najsledovanejšie vydanie roka), ÚFD SR.
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OSOBNOSTI PRE STRATÉGIE

Čo nás pandémia naučila?
Ján Hnat

marketingový manažér
Toyota Slovensko

Museli sme sa naučiť fungovať a pracovať s novými
technológiami v oblasti školení predajnej aj
servisnej siete a postupne prispôsobovať a inovovať
celý predajný proces. Pandémia výrazne urýchlila
prechod k online komunikácii so zákazníkom,
tento prechod bol však už predtým nevyhnutný
a pandémia ho len posunula vpred.

Nepredvídateľná situácia nás
viedla k zvýšenej flexibilite.

Lukáš Poór

generálny riaditeľ
Unilever Slovensko

Pandémia ukázala, že naše ambície v oblasti boja
proti klimatickým zmenám a za ochranu prírody
a tiež riešenie pálčivých sociálnych tém, ako sú
diverzita, nerovnosť alebo udržanie kroku s trhom
práce, sú správnym smerom, ktorým sa ako
zodpovedná spoločnosť uberáme do budúcnosti.

Marcel Malý

Senior Brand Manager
Heineken Slovensko

Martina Hrivnáková

riaditeľka odboru
Korporátna a marketingová
komunikácia VÚB

Pandémia nás ešte viac zomkla, na všetko sme sa
museli naučiť nazerať spôsobom, ako by veci mohli
fungovať na diaľku. Tak ako sa celý svet snaží
dostať z tejto krízy silnejší, aj my sa pokúšame
o to, aby nás táto pandémia niečo naučila a vyšli
sme z nej s jasným cieľom, ako zlepšiť ekonomiku,
finančné zdravie klientov a životné prostredie.

Nepredvídateľná situácia nás viedla k zvýšenej
flexibilite. Dlhodobé plánovanie sa stalo
zbytočným, ročný marketingový plán, ako aj
rozpočty bolo potrebné výrazne zrevidovať
a rozdeliť na „nice to have“ projekty, ktoré sme
takpovediac odložili na neskôr, a kľúčové projekty,
ktoré sme realizovali aj s určitými obmedzeniami.

Kríza ukázala silu jednotlivých
značiek a lojalitu zákazníkov.

Roman Rajtár

Tomaš Trstenský

Group Brand Manager
ST. Nicolaus

V budúcnosti sa bude klásť väčší doraz na zloženie
alkoholických nápojov. Neviem, či nás to naučila
práve pandémia, alebo je to momentálny trend
zdravšieho ľahšieho života.
90
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vedúci marketingu
ŠKODA AUTO Slovensko

Kríza ukázala silu jednotlivých značiek a lojalitu
zákazníkov. Tak ako sme sa museli naučiť žiť
v online svete, musela sa zdigitalizovať aj značka
ŠKODA a jej partneri.
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U NÁS VŠETKO
PO STAROM
Ako pred desiatimi rokmi,
tak aj dnes – Agentúra roka
– 2011

– 2020
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