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Svět reklamních agentur
• Kdysi dávno

• reklamní agentura = jedna agentura zajištující široké spektrum služeb
• reklamare = z řečtiny „znovu vykřikovat“
• první agentury se objevovaly  v 18./19. století 

• strategické agentury
• kreativní agentury
• mediální agentury
• aktivační agentury

• business transformation ag.
• eventové agentury
• umělecké agentury
• PR agentury

• digitální agentury
• social media agentury
• performance agentury
• SEO agentury
• a spousta dalších

• O dost později později
• ATL a BTL agentury = v době rozvoje masmédií
• 20.století

• Dnes
• spektrum specializovaných agentur



Pozice v agentuře



Požadavky zadavatele na tým

• obvykle praxe v oboru, zkušenost s obdobnými projekty

• je možné požadovat v rámci technické kvalifikace, ale také jako hodnoticí kritérium

ale také:

• erudice v oboru zadavatele, zájem o téma

• motivace k dosažení cílů

• časová i odborná kapacita

• setkání s částí týmu, který by měl být v přímém kontaktu se zadavatelem
• min. account manažer a plánovač



Jak velký tým nezbytně potřebujeme 

• dost velký na to, aby 
• měl dostatečné kapacity (odborné i časové)
• zvládl splnit cíle

• dost malý na to, aby 
• se dal dobře řídit
• lidé v něm v něm disponovali dostatečným zájmem o svou roli v týmu, o téma
• lidé viděli svůj jednoznačný a silný přínos ke splnění cílů



Jak velký tým nezbytně potřebujeme 
• Projektový manažer odpovědnost za:

• account manažer za hlas klienta = spokojenost klienta (plnění cílů)
(+ director, executive ..) za hlas agentury = ziskovost klienta 

• Plánovač
• strategický plánovač testování konceptů, bílá kniha, brainstorming, pitchování byznysu, positioning, 
• další plánovači segmentace, tvorba person, mapování rozhodovacího procesu, pro bono práce,
• výzkumník / analytik soutěže

• Specialisté
• vysoké desítky různých pozic různé kreativní práce, často s využitím vyspělých nástrojů
• kde je mohu získat specializované agentury nebo na volné noze nebo např. 

inkubátor s koncentrací inovativních firem a kreativní armády 
(umožní využít specializovaných a fakticky nezaměstnatelných lidí ve společných 
projektech na základě rámcové smlouvy)
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Jak se rozhodovat při výběru agentury

• Standardy výběru agentury
• férový tendr https://aka.cz/pro-zadavatele/ferovy-tendr/
• metodika zadávaní VZ  https://aka.cz/pro-zadavatele/metodika-zvz/

• (ve spolupráci s MMR, HK ČR, APRA, AČRA, Otidea)

• Potřebujete integrovanou nebo specializovanou agenturu
• jak velký je váš projekt?

• ne až tak finančně, jako spíše šíře požadovaných služeb
• jakou máte vlastní (časovou i odbornou) kapacitu projekt koordinovat/orchestrovat?
• jaké pozice budete potřebovat?
• jaká je nabídka integrovaných / specializovaných agentur?

• průzkum trhu / předtržní konzultace



Kreativita a média 

Proč samostatně

• Mediální specializace vyžaduje velké množství 
(drahých) mediálních dat, kterými zpravidla 
strategické kreativní agentury nedisponují

• Velmi odlišné činnosti, které realizují typologicky jiní 
lidé

• Specialisté znají lépe situaci na mediální scéně, tj. 
předpoklad k vyšší efektivitě mediální investice

• Vzniká kontrola zapojených subjektů mezi sebou

• Širší možnost výběru dodavatele

• Je dostatečná nabídka specializovaných mediálních
agentur 

Proč společně

• Nejmenší nároky na koordinaci dodavatelů ze strany 
zadavatele

• Jednotný pohled v rámci celého procesu, konsolidace 
plánu

• Předpoklad dobré koordinace
strategické/kreativní/produkční kreativity na jedné 
straně a mediální kreativity na straně druhé 



Modely soutěže mediálních služeb 

• Media nejsou komodita
• nekupujte inzerát nebo spot
• kupujte výkon – dosah (reach), frekvenci, příp. jiný výkonnostní ukazatel

• Modely plánování a nákupu mediálního prostoru a jejich varianty
• Zadavatel stanoví cíle, které má kampaň dosáhnout a soutěžitelé se snaží nabídnout nejnižší cenu
• Zadavatel stanoví maximální rozpočet a minimální počty požadovaných hodnot a soutěžitelé nabízí nejnižší 

jednotkové ceny
• Zadavatel definuje přesný mediaplán a soutěžitelé se snaží nabídnout nejnižší cenu

• Zadavatel stanoví maximální rozpočet a soutěžitelé se snaží dosáhnout nejvyšší hodnoty dle cíle kampaně
• Zadavatel vysoutěží jednotkové ceny
• Zadavatel vysoutěží průměrné slevy skupiny (homogenních) médií
• Určitě to lze i jinak … 
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Kreativita

• je schopnost produkce a/nebo užití originálních a neobvyklých 
myšlenek

• spíše stav mysli než trvalá dispozice, jakkoli je samozřejmé, že jsou 
lidé, kteří si takový stav umí navodit a naopak takoví, kteří se mu 
vytrvale vyhýbají 

• vlastnost kreativity (3O)
• originalita – jiné a nekonvenční řešení
• odvaha – risk a nejistota 
• odbornost – znalost a zručnost



Marketingové disciplíny musí být 
kreativní úplně všechny
• Strategická kreativita

= kreativita ve strategické fázi – řeší KOHO, CO?
(mj. správné pochopení produktu, jeho insightů, provedení segmentace, nastavení fází komunikace, rozpočtu,    
správných metrik)

• Produkční kreativita
= kreativita v produkční fázi – řeší JAK?

(mj. vyvolávejme emoce a asociace, ovlivňují méně vědomě x zároveň se nevyhýbejme produktu/službě, 
jednoduché sdělení funguje dobře) 

• Mediální kreativita
= kreativita při plánování médií

(crossmediální dosah, časování kampaní, síťování formátů apod.)

= kreativita při mediálním nákupu
(unique formats, risk buying, media agility, znalost prostředí mediálních domů, jejich cílů) 

• a mnoho dalších 
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