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Úvodem… 

1605  - Johann Carolus začal vydávat 
ve Štrasburku první tištěné noviny 
„Relation aller fürnemmen und 
gedenckwürdigen Historien“ 

2. listopadu 1936 - začíná pravidelně 
vysílat BBC (na 300 majitelů TV) 



Jinými slovy: nebojme se o tisk – 
všechny bubliny splaskly, jen tisk 

se čte uţ 406 let!!! 



CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO 

CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO 
CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO 

CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO 
CHCI HO 
CHCI 
TO 

JDU SI PRO 
NĚJ KOUPÍM 

SI HO 

CHCI HO 

CHCI HO JDU SI PRO 
NĚJ 

TISK JE „VÝBĚROVÉ“ A „AMBIENTNÍ“ 
MÉDIUM 

Patří do ţivota, je součástí ţivotního stylu 

Čtenáři si ho sami vybírají a platí za něj 

Neobtěţuje, neruší, nevnucuje se 

Vysoká pozornost obsahu  



Co z toho vyplývá: 

„konzumace“ informací z/v tisku je ze všech médií 
nejkvalitnější 

Inzerce není sice vždy vítaná, ale ze všech media typů 

nejvíce akceptovaná 

Protože je součástí životního stylu, má 

 nejlepší podmínky k ovlivnění spotřebitele 

 – přijde mu to přirozené 

 



Jen na okraj: moţná nevíte, ţe: 

Source: ATO/Mediaresearch 

Počet spotů v jednom reklamním bloku na všech hlavních 
komerčních televizích je minimálně 9, na NOVě, Primě 11 
 

Situace se (z pohledu diváka) stále zhoršuje 
 

Zásadní otázka: s jakou pozorností divák TV inzerci vnímá? 



Konkrétní 
výhody vs. nevýhody 







Srovnání s ostatními médii 



Zopakujme si: ČR je nejrozvinutější, ale 
také nejkonkurenčnější tiskový trh CEE 

ČR má nejvyšší podíl tisku na celkové útratě v médiích v CEE regionu  

– 37% share 2010 (42% in 1-4 2011) vs. 17% HU, 24% PL, 16% SK a 7% RO 

ČR má druhá nejvyšší počet časopisů pro ženy v CEE regionu – nejvíce má 

Polsko 

Počet časopiseckých titulů je v ČR téměř stejný, jako v Itálii a téměř 3x 

vyšší, než ve Španělsku! 

Během (minulé) krize se v roce 2009 CEE tiskový trh propadl o 25% v 

čistých cenách. 

 

Ţádný jiný media typ takové prostředí 
nemá – tisk musí více bojovat 



… ale: potíţe mají všichni. Tisk není 
výjimka ani ve srovnání s ostatními 
médii 



I (některé) televize !!! 



Nejde jen o zásah: čas strávený s médii 
se mění 
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Klasické TVs ztrácejí, růst TV jako celku je témě nulový 

Digitální TVs vyčerpaly svůj potenciál růstu – digitalizace skončila 

Internet zpomaluje 

 

Source: TNS MI, AdMosphere 

8:27:24 

8:36:28 



„Reach“ sám o sobě uţ nic neříká, 
protoţe… 

… se výrazně změnila schopnost jednotlivých media typů 
zasáhnout spotřebitele 

… s tím se mění (měl by se měnit) komunikační mix 



… ruku v ruce s tím se mění informační 
hodnota médií 

Hlavním zdrojem informací je/jsou pro mne:  



Co v tisku (a pro tisk) funguje? 



… netradiční formáty 



… a také kreativní, netradiční formáty 



… a dále kreativní, netradiční a „money 
saving“ formáty 





… a ještě postřeh praktika z mediální 
agentury 

Buďte přísní na 
týmy, které 
chodí do MA 
prezentovat 

novinky/vývoj
/plány… 

Ať jsou 
vybaveni 
odborně i 

lidsky – ať mají 
co říci, 

zaujmou 



 
 
A kdo jsou „klienti“ tisku? 
 
 



Kdo jsou čtenáři? 

Aktivní 
lidé/spotřebitelé 

Akční 
lidé/spotřebitel

é 

Lidé se zájmem o 
informace (v 

přehledné a tradiční 
formě) 

Lidé s vyhraněným 
ţivotním stylem – 
nejedou na vlně 

Ne rebelové – 
chtějí někam 

patřit 
Mladí duchem 

Otevření 

Lidé se 
zájmy/koníčky 



… a také „off line“ populace 

Téměř 40% obyvatel – a nejsou to jen „chudí senioři“: 

 

 Muţi      62,3 % 

 

 Lidé v produktivním věku 25 – 55 61,1 % 

 

 S min. SŠ vzděláním s maturitou  24,6 % 

 

 Z obcí 20 000 obyvatel a více  49,8 % 

 

 Sociálně ekonomické kategorie ABC1 18,0 % 

 



A zadavatelé? Tisk je (téměř) pro všechny! TOP 
40 zadavatelů to dokazuje! 

1.024 zadavatelů (z toho 417 v denících) investovalo v roce 2011 více neţ 2 mil. CZK 

Source: AdMosphere 



Závěrem… 

 Tisk má všechny 
předpoklady v 
(další/druhé/poslední…) krizi 
obstát 

 - kvalitu 

 - data 

 - klienty 
 

 Musí se soustředit sám na 
sebe a ne na druhé 

 

 Musí se umět prodat, ne 
se „zaprodávat“ 



Děkuji za pozornost ! 


