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*vznik slova reklama

*dnešní definice reklamy ( Parlament ČR, 1995 )

*začátek v době neolitu ( v mladší době kamenné )

*nejstarší prostředek reklamy 

*na ulicích byly rozdělávány velké ohně

*předchůdce dnešní světelné a vizuální reklamy

*v této době začátek označování piktogramy

*nejstarší inzerát světa ( papyrus / 3000 )

*Britské muzeum

*informace o uprchlém otrokovi s příslibem odměny



*první zmínka o reklamě se odhaduje na polovinu 15. století

*knihtisku – letáčky, brožury, noviny

*nový styl reklamy ( 1855, Berlín )

*Litfassovy sloupy ( plakátovací sloupy )

*reklamní kampaň ( 22. srpna 1901 )

*konec 19. st. - zavedením značek výrobců 

*nejznámější značky ( Schwarzkopf či Henkel ) 

*plakáty od Alfonse Muchy ( 20. st. )

*klasická reklama na zboží ( padesátých letech )

*do reklam filmové hvězdy

*až s příchodem značky Coca-Cola

*módní značky ( sedmdesátá a osm. léta ) 

*Karl August Linger  - Odol



*marketingová analýza

*informace o trhu

*zákaznících

*konkurenci

*okolí apod.

*příprava



*cíle reklamní kampaně

*rozpočet, ze kterého bude financována kampaň

*určit jakou cílovou skupinu chceme oslovit

*výběr médií přes které budeme informovat 

*kontrola výsledků dané kampaně 

*vytvoření kombinace a návaznost



*kreativní znamená tvůrčí

*zbrusu nový nápad

*uniformní a laciný ( jednolitý a laciný )

*pásová výroba

*unikátní

*efektivita je nedílnou součástí 

*Vysoká míra efektivity.

*Konkrétní podklady pro realizaci s detailně 

promyšlenou funkcionalitou.

*Jedinečnost, vytvoření na míru.

*Snadná zapamatovatelnost.

*Odlišení od konkurence.



*využívají obchodní společnost

*ale to není pravidlem

*pouze odkaz, jméno, logem výrobku či výrobce

*chybou je nevhodné umístění

*neodbornými pokusy, které nesplňují požadavky



*nejstarší druh

Noviny

*dospělá populace

*menší finanční náklady

*opakovatelnost čtenáře

Časopisy

*odborné, inzertní a populární

*větší kreativita ( než u novin ) 

*delší redakční uzávěrky 

Rozhlas

*jedna z nejlevnější 

*účinnost ráno

*několikrát zopakovaná

Televize

*sluch a vizualita

*masové pokrytí

*vysoké náklady

*krátký čas ( cca 30 s )

Internet

Venkovní reklama

*rychlost a aktuálnost

*okamžité objednání zboží

*cena je různá 

*veřejný prostor

*pohledové médium 2-3 s

*billboard 2-3 měsíce



*špatně čitelný způsob

*těžko ubránit

*opakující složka 

*resp. krásný sen

*tvrdá realita, manipulace apod.

*ve prospěch firmy

*během filmu se dostáváme do hypnózy, která nás pohltí

*krásný člověk, krajina

*většinou potraviny

*po shlédnutí dostaneme na něco patřičnou chuť 

*účinnost této reklamy je 25 % 

*"Martini, protřepat, nemíchat" 

*Jamese Bonda

*představte si nějaký film



*regulována několika zákony 

*zejména zákonem č. 468/1991 Sb.

*a zákonem č. 40/1995 Sb.

*Rada pro reklamu vydává etické zásady

*Etický kodex napomáhá tomu, aby 

reklama byla pravdivá, slušná a čestná

*respektovala mezinárodně uznávané 

zásady reklamní praxe

*vypracované Mezinárodní obchodní komorou












