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Porozumění trendům je klíčem k úspěchu





• Výzkum, který sleduje vliv různých médií 

• Výzkumný nástroj Touchpoints hodnotí míru důležitosti každého 

komunikačního kanálu pro úspěšnost značky

• od masových médií po interpersonální komunikaci

• Měří a pomáhá plánovat marketingové aktivity ve všech formách 

kontaktu se značkou 

• včetně hromadných sdělovacích prostředků, sponzoringu a různých akcí, 

zkušeností, různých digitálních forem, rady a doporučení a v řadě 

kontaktních typů v místě prodeje
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TOUCHPOINTS - POZNATKY

• Každá produktová kategorie a spotřební segment se odlišují

• Mladší spotřebitelé lépe reagují na širší okruh kontaktů

• Rady a doporučení z úzkého a důvěryhodného okruhu rodiny nebo 

přátel má největší vliv na to,  co si spotřebitelé chtějí vybrat nebo koupit

• Sampling v případě správného provedení může převést i „obvyklé“ 

spotřebitele konkurenčních značek

• Na rozdíl od většiny jiných hromadných sdělovacích prostředků, televizní 

reklama má velmi často nadprůměrný vliv na výběr značky ve srovnání 

se všemi ostatními touchpoints. Nicméně údaje ukazují, že musíme 

velmi pečlivě sledovat útraty v TV, protože ne vždy zvyšující se výdaje v 

TV zvyšují i očekávanou návratnost investic.



TOUCHPOINTS - POZNATKY

• Inzerce v rádiu a v novinách je dobrá pro taktické použití

• V zemích, v kategoriích nebo cílové skupině, kde je vysoká penetrance 

internetu, tak online kontaktní body jsou velmi důležité a mají velký vliv

• Síla médií je napříč světovými regiony různá. Například v Asii a Pacifiku 

jsou mediální kanály účinnější než v Severní Americe a v Evropě. 

Konkrétně TV reklama je v Asii a Pacifiku o 20 % účinnější než v severní 

Americe a internetové bannery jsou zde o 30 % účinnější než v Evropě.


