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RICHARD MAREČEK 
•  Geek marketér živiaci sa prevažne reklamou. 
•  22 rokov v biznise. 
•  McCann, BBDO, MullenLowe GGK, Pravda, 

Hospodárske noviny...  
•  Baví ma zisťovať, ako funguje svet a nemám rád 

bullshit. 



Marketing 
Punk.blog 
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Bludy, mýty a omyly marketingu 



TRUST 
DATA 



•  Nie, verní zákazníci neprinášajú najviac peňazí. 
•  Nie, ľudia vašu značku nemilujú. 
•  Nie, značky nemusia byť zapozicionované. 
•  Nie, ľudia kašlú na obojsmernú komunikáciu, ani sa nechcú 

spolupodieľať na tvorbe vašej značky. 
•  Nie, ľudia za značkou nepotrebujú vidieť hodnoty. 
•  Nie, úspešná značka nemusí konať dobro ani mať vyšší cieľ. 
•  Nie, úzke cielenie nie je efektívnejšie ako masový marketing. 
•  Nie, engagement nie je dôležitejší ako široký zásah. 
•  Nie, značky nemusia rozprávať príbehy. 
•  Nie, že ľudia ignorujú vašu reklamu, neznamená, že budú 

konzumovať váš content. 
•  Nie, lojalita k značkám neklesá. 
•  Nie, ľudia nepreferujú malé lokálne značky na úkor veľkých. 
•  Nie, televízia nezomiera, práve naopak, je najefektívnejším 

médiom a jej význam rastie. 
•  Nie, bez platených médií značka nemôže skutočne narásť.  



Svet je rýchlejší a komplexnejší. 



Viac produktov, viac médií, viac ľudí... 
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Reklamy bánk v TV 
+73 % 

... aj reklám 

Zdroj: 2 muse. 

Počet posolstiev v telco TV spotoch v r. 2016 = 101  



Je stále náročnejšie zaujať 
•  Pred 15 rokmi si ľudia zapamätali v priemere 

2,3 reklamy za týždeň. 

•  Teraz je to už len 1,2. 

Zdroj: 2muse týždenné trackingy komunikácie a značiek Marcom®, CATI, n=100 respondentov týždenne. 



Ľudia ignorujú reklamu  
a nezáleží im na značkách. 



Britom by nevadilo, keby 

94 %  
značiek zmizlo. 

Zdroj: Havas Media, UK, 2015. 



Zdá sa, že značky sú veľmi dôležité 
pre firmy, ale nie pre ľudí. 



Volič nič o ničom nevie, 
volič je hovno.  

Volič vníma iba absolútny 
povrch. 

Spotrebit
eľ 

Spotrebiteľ
 

-------- 
--- 
--- 



„Ľudia majú  
k rozmýšľaniu vzťah  

ako mačky k plávaniu. 
Vedia to, ale nerobia  

to radi.“  
Daniel Kahneman  



Ešte raz:  
Nerobte si obavy, čo si  

o vás myslia, keď na vás myslia.  
Obavu majte, aby na vás  

vôbec mysleli. 



Naším najväčším  
konkurentom je clutter. 

 
Súťažíme o pozornosť ľudí. 



Čo je to tá „značka“? 





Logo, dizajn, produkt? 
Nástroj na odlíšenie? 

Sociálny alebo kultúrny konštrukt? 
Pocit ľudí v žalúdku o produkte? 



Značka je pamäťová  
štruktúra v mozgu. 

 
Je sumou všetkých našich  

spomienok, kontaktov, vnemov  
a asociácií spojených  

s produktom, službou, firmou. 
 

!!! 





Implikácia 
•  Značky do nákupného rozhodovania vnášajú 

vrstvu komplexnosti. 
•  Na druhej strane umožňujú vytvárať rutiny,  
čo má mozog rád.  

•  Vyše 90 % našich nákupných rozhodnutí sú low 
involvement. 

•  Značky uľahčujú výber. 



Branding nie je jadrová fyzika  
ani ezoterika  



“Eighty percent of 
success is showing up.” 

Woody Allen 



Ak ste známi, všetko je lepšie! 
!!! 



Vysoká znalosť značky = silný imidž  
= vysoká preferencia 

Zdroj: 2muse. 

Rajec 



Nízka znalosť značky = slabý imidž  
= nízka preferencia 

Zdroj: 2muse. 

Gemerka 



Ak chcete byť veľkí,  
snažte sa stať slávnymi. 



Cieľ brandingu:  
Predávať viac za vyššiu cenu. 

!!! 



RAST 



Prečo treba získavať  
nových zákazníkov? 



Čo má rozhodujúci  
vplyv na rast? 



Produkt? 
Cena? 

Lojálnejší zákazníci? 
Noví zákazníci? 



Produkt je do určitej miery dôležitý, 
ale nie rozhodujúci. 

 
(Skutočné inovácie fungujú). 



Ľudia nevnímajú značky ako 
rozdielne (napriek positioningu) 
Brand Different (%) 

 
Unique (%) Neither–nor (%) 

Coca-Cola 8 13 19 
Diet Coke 9 8 15 
Pepsi 7 10 15 
Fanta 8 5 12 
Pepsi Max 9 10 19 
Schweppes 6 9 13 
Canada Dry 10 9 17 
Average 9 9 16 

Poznámky: Výskum nepotvrdil, že jedinečné spojenie značky s nejakým atribútom vedie k preferencii značky. Je lepšie byť známou značkou 
ako jedinou značkou spojenou s atribútom. Namiesto snahy o odlíšenie je dôležitejšie vytvárať jedinečné znaky vlastné značke.  
Zdroj: Ehrenberg-Bass Institute. 



Cena je do určitej miery dôležitá,  
ale ovplyvňuje hlavne zisk. 



Cena má vplyv hlavne na zisk 

Zdroj: Bain & Company. 



Lojalita je efektom penetrácie 

Brand Market share (%) 
 

Annual market 
penetration (%) 

Average buying 
frequency 

Persil 22 41 3,9 
Ariel 14 26 3,9 
Bold 10 19 3,8 
Daz 9 17 3,7 
Surf 8 17 3,4 
Priemer x x 3,7 

Rozdielna 
penetrácia 

Podobná 
lojalita UK 2005, zdroj: TNS. 



V marketingu neplatí  
Paretovo pravidlo.  

 
20 % najlepších zákazníkov robí 

podiel na obrate okolo 50 %.  
 

Pre rast sú kľúčoví light buyers. 



Koľko fliaš Coca-Coly si ročne kúpite? 





Ročná spotreba 
typického zákazníka  

Coca-Coly 





Lojalita je všade okolo nás,  
ale nesúvisí s láskou. 



„Není-li tu ta,  
kterou mám tak rád, 

tak mám rád tu,  
která je tu.“ 
Jan Werich 



72 % zákazníkov Pepsi tiež pije… 

Zdroj: TNS Impulse Panel, UK. 



A čo „lovebrands“? 



“Loyalty beyond reason.” 
💩 



Zákazníci Harley Davidson  
kupujú motorky inej značky  

2x častejšie ako kupujú Harley. 







Význam penetrácie 

Noví 
zákazníci 

Zvýšenie 
penetrácie 

Rast podielu 
na trhu 

Najvyšší  
rast zisku  
(aj mierny  

nárast lojality) 



„Tiež veríme, že necielené reklamy 
nemajú vysokú hodnotu. Klasický 

príklad je tradičná televízia. Televízia 
nevie, či majú diváci malé dieťa, či 
potrebujú plienky alebo nie. Načo 
teda ukazuje reklamy na plienky?“ 

Eric Schmidt, Google 

Google je teraz na 
viacerých trhoch 

jedným z najväčších 
inzerentov v TV. 



Široké cielenie 
 

Zdroj: Les Binet, Peter Field: Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era, 2017. 



Takže ešte raz:  
Čo je rozhodujúcim faktorom  

pre rast značky? 



Popularita. 
(Zvyšovanie penetrácie). 





Ako zvýšiť penetráciu? 



1. Zvýšením fyzickej dostupnosti. 
2. Zvýšením mentálnej dostupnosti. 

Pozn.: Značku tvorí hlavne marketingová komunikácia a skúsenosti s jej používaním. 

!!! 



Aby značka rástla, musí sa dať ľahko 
kúpiť a musí na ňu myslieť veľa ľudí. 

!!! 



O čo ide pri zvyšovaní  
fyzickej dostupnosti. 



Budovanie fyzickej dostupnosti 
•  Prítomnosť: Ste tam, kde by ste mali byť? 
•  Relevantnosť: Je možné vás kúpiť? 
•  Výraznosť: Je možné vás ľahko spozorovať? 

•  Nachádzajte bariéry nákupu a odstraňujte ich. 
•  Napr., potrebujete správnu verziu produktu, 

správnu cenu, veľkosť, platobnú metódu, 
spôsob doručenia... 

!!! 



Ako dosiahnuť, aby ľudia  
mysleli na našu značku? 



Share of voice je dôležitejší  
ako kedykoľvek predtým. 



Význam share of voice  
 

Zdroj: Les Binet, Peter Field: Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era, 2017. 



ESOV 
•  ESOV = share of voice mínus market share. 
•  Kladný ESOV = značka rastie.  
•  Korelácia medzi ESOV a rastom trhového 

podielu sa dokonca zvyšuje. 

•  Earned a owned médiá sú dobré zosilňovače 
paid médií. 

•  Značky využívajúce všetky tri rástli 3x rýchlejšie 
ako značky bez paid médií. 



Poznámka k televízii. 
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no 

yes 

TV 

in % 

Internet 

Zdroj: 2muse a Focus, reprezentatívna vzorka 15+, online + face to face, n = 1 000, máj 2017. 

TV má vyššiu penetráciu ako internet 
 



79 69 

less often 

weekly 

2-3 times per week 

4-5 times per week 

daily 

v	%		

TV 

in % 

Internet 

TV má vyššiu penetráciu aj využívanie 
 

Zdroj: 2muse a Focus, reprezentatívna vzorka 15+, online + face to face, n = 1 000, máj 2017. 
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18+ 
18 - 24 

Zdroj: TNS. 
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Zdroj:.Karen Nelson-Field, Centre for Amplified Intelligence, 2017 





TV oproti onlinu dominuje  
v penetrácii, sledovaní, sledovaní 

reklamy, jej schopnosti zaujať,  
aj vplyve na predaj.  

 
Online video podporuje TV reklamu 

zvyšovaním zásahu. 





Zdroj: TNS, Total Audience Report, Q2 2017. 



Čo robiť bez hrubej sily  
mediálneho rozpočtu? 



„Je dosť možné, že kreativita 
je poslednou nefér výhodou, 

ktorou môžeme legálne 
prekonať našich konkurentov.“ 

Bill Bernbach 



Kreatívne kampane priniesli  

11x  
vyšší nárast trhového podielu.  

 

V porovnaní s efektívnymi kampaňami, ktoré nezískali kreatívne ocenenia. 





O2: efekt SoV a kreativity 
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VÚB: efekt kreativity 
 

Pozn.: Visibility znamená spontánny popis reklamy. Zdroj: 2muse, Finstat, NBS. 
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Čo znamená kreatívna reklama 
1.  Originalita: Nové nápady, ktoré ľudia nevideli.  
2.  Emocionálna odozva. 
3.  Exekúcia: Kvalitná zaujímavá exekúcia. 

Zdroj: James Hurman: The Case For Creativity, 2016. 



Je pre fungovanie reklamy dôležité, 
aby obsahovala racionálny benefit? 



https://youtu.be/RSxOjBIjyhI  



Emócie vs. rácio 
•  Nie je dôležité, aby reklama obsahovala 

emócie, ale aby vyvolala emocionálnu odozvu 
u cieľového publika. 

•  Pokiaľ máte racionálny argument, ktorý 
podporí emócie, ktoré chcete vyvolať, môžete 
ho použiť, ale nie je to nevyhnutné. 

Pozn.: 2muse analyzovali 49 reklám bánk a telekomov. Zistili koreláciu medzi emocionálnou odozvou a zaujatím a návštevami predajní. 



“Just move me, dude.” 
Dan Wieden 



Efekty kreativity 
1.  Zvyšuje pravdepodobnosť, že reklama vynikne 

a ľudia si ju všimnú. 
2.  Zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia si reklamu 

zapamätajú. 
3.  Zvyšuje pravdepodobnosť, že reklama sa 

stane „slávnou“ a bude generovať 
konverzácie. 

4.  Zvyšuje presviedčaciu schopnosť reklamy. 

Poznámka: Kreativita nie je náhradou rozpočtu. Aby reklama fungovala musí zasiahnuť kritickú masu ľudí. 
Zdroj: James Hurman: The Case For Creativity, 2016. 



Čo je ešte dôležité pri budovaní 
mentálnej dostupnosti 
•  Cieľom je byť top of mind vo chvíli, keď ľudia 

rozmýšľajú o produktovej kategórii. 
•  Ak značka nie je „na zozname“, ľudia si ju kúpia 

len v prípade nedostupnosti konkurenčných, 
ktoré normálne preferujú. 



Category entry points 
•  Prečo? 
•  Kedy? 
•  Kde? 
•  S kým? 
•  S čím? 
•  ... 



Category entry points 
Príklad Coca-Cola: 
•  Uhasenie smädu. 
•  S jedlom doma. 
•  S jedlom mimo domova. 
•  Po športe/fyzickej námahe. 
•  Small baskets. 
•  Me-time at home. 
•  S alkoholom. 
•  Na Vianoce. 



„Branding je, keď 
vyzeráte ako vy a nie 

ako niekto iný.“ 
Byron Sharp 



Nie odlišnosti medzi značkami,  
ale jedinečné znaky 
•  Logá, tvary. 
•  Zvuk: jingle, hudba, pesnička. 
•  Farby, farebné kombinácie. 
•  Fonty, typy písma. 
•  Claimy, slogany. 
•  Niečo s tvárou: postavy, celebrity, maskoti... 
•  Tvary produktov, obaly, etikety, uzávery... 
•  Štýl reklamy, typické momenty. 













Komunikačné platformy 



Rast značky – postup 
•  Analýza potrieb. 
•  Analýza príležitostí kúpy/konzumácie (CEP). 
•  Zmeranie potenciálu CEP‘s pre značku, nastavenie 

cieľov. 
•  Nastavenie produktov k potrebám a príležitostiam.  
•  Rozhodnutia o cene a distribúcii. 
•  Nastavenie komunikácie, vytvorenie jedinečných 

znakov, vytváranie a osviežovanie pamäťových 
štruktúr. 



Je pre fungovanie reklamy dôležité, 
aby si ľudia zapamätali jej posolstvo? 



Teraz máte aj na veľkú rekonštrukciu. 
Nová strecha, kúpelňa, či okná s 
Flexipôžičkou na rekonštrukciu už za 
99 Eur mesačne.  

31% 

Požičajte si na 
rekonštrukciu aj s 
rezervou a čo neminiete, 
bez poplatku vrátite. 

Úver na rekonštrukciu bez založenia 
nehnuteľnosti, bez dokladovania 
faktúr, bez poplatku za predčasné 
splatenie alebo úvery s výhodným 
úrokom od 3,89% ročne. 

Spotrebný úver s férovým 
úrokom, ktorý vám každý 
rok znížime o jedno 
percento. 

31% 

1% 
5% 



Potrebujeme reklamu na značku 
alebo stačia len aktivačné kampane? 



Značka vs. aktivácia 
 

Zdroj: Les Binet, Peter Field: Media in Focus. Marketing Effectiveness in the Digital Era, 2017. 





Značka vs. aktivácia 
 



Je potrebné, aby značky  
verili vyšším ideálom? 



2 % 
Slovákov pri nakupovaní 

uprednostňujú „značky, ktoré majú 
nejaký vyšší cieľ.“ 

Zdroj: United Consultants, reprezentatívny kvantitatívny prieskum, november 2017, n = 1 003. 



https://youtu.be/dA5Yq1DLSmQ  



https://youtu.be/fADyZ2NL-xY  



Potrebujú značky storytelling? 



5 ZÁKLADNÝCH PRVKOV PRÍBEHU 
1.  Postavy 
2.  Dejisko 
3.  Zápletka 
4.  Konflikt 
5.  Rozuzlenie 
 
A teraz ich vtesnajte do 30 sekúnd.  
A teraz do 6‘‘ bumper ad. 



https://youtu.be/r7hAD3SXySQ  





Reklamy, na rozdiel od ľudí,  
príbehy nepotrebujú. 



Zhrnutie alebo čo je na tomto  
celom najdôležitejšie. 



Čo je najdôležitejšie 
1.  Zaujať! 



„Všetko, čo Boh robí, je, 
že nás sleduje a zabije 

nás, keď sa staneme 
nudnými. Nikdy, nikdy 

nesmieme byť nudnými.“ 
Chuck Palahniuk 



Čo je najdôležitejšie 
1.  Zaujať! 
2.  Zapamätať. 
3.  „Aim for fame.“ 
4.  Dať sa ľahko kúpiť. 

!!! 



Dovidenia a pamätajte: 



https://marketingpunk.blog/  
http://www.linkedin.com/in/richardmarecek 

https://twitter.com/emmacore  
richardmarecek@wuwei.sk 


