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Český internet se začíná znovu probouzet. I tak by se dal označit současný 

stav naší internetové populace. Počet připojených domácností dynamicky 

roste a nejen pro mladé lidi je internet samozřejmou součástí životného 

stylu.  
 

Internet využívají především studenti, podnikatelé, manažeři, vysokoškolsky vzdělaní a lidé 

s vyššími příjmy. Proto není divu, že je internet považován za perspektivní a velmi bonitní 

typ média.  Meziroční nárůsty investic do reklamy na internetu se pohybují okolo 25 %. 

Internetový trh si tak dlouhodobě drží nejvyšší dynamiku ze všech médií. Přichází stále 

nové možnosti a způsoby jak internet využít. Označení jako virální reklama, advergaming, 

pay per click, SEO, SEM, microsites, komunity, Word of Mouth, Trendsetting, WEB 2.0 

apod. jsou v současném online marketingu běžnou záležitostí. 

 

 

Zajímavé statistiky boří předsudky 
 

Ještě běžnější a ryze klasickou formou interaktivní reklamy je banner. Jak ale nejlépe 

využít možností této reklamy? A má vůbec šanci uspět v dnešním online světe? Žijeme v 

době, kdy online reklamu přestáváme vnímat jako klasický mediální prostor. Hranice mezi 

reklamou a další online komunikací pomalu mizí a nabízí nové možnosti cílení, 

interaktivity, vytváření vazeb a dlouhodobé práce se zákazníky. Jak si v této konkurenci 

nových možností vede klasická online reklama?  

 

Většina klientů používá bannery pouze jako doplněk k širší mediální kampani a nevěnuje 

jim velkou pozornost. Velké mediální agentury internetovou reklamu nepovažují za 

prioritní a řeší její umístění i obsah většinou okrajově. U některých klientů navíc existuje 

obava z nových a nevyzkoušených postupů a nevyužívají tak výhod, které internetové 



 
 
prostředí nabízí.  Výsledkem jsou reklamy, které z převážné části nezaujmou ani graficky 

ani svým obsahem. 

 

„Vizuálně netradiční formát je dobrou volbou v boji proti „bannerové 

slepotě“. V kampani „100 000 řasenek zdarma“ pro Rimmel jsme 

použili atypicky „pokřivené formáty“ bannerů v kombinaci  s i-layerem 

v podobě řasenky Volume Flash. Díky kampani se podařilo rozdat 100 

000 řasenek Rimmel za 14 dnů a společnost získala kontaktní údaje na 

více než 400 000 nových zákaznic.“  
 

To jsou hlavní důvody, proč tak často slýcháme, že klasická internetová reklama nefunguje 

a uživatelé trpí tzv. „bannerovou slepotou“. Než se vám tuto zažitou informaci pokusíme 

vyvrátit, je zajímavé připomenout několik čísel, která uvádí výzkumy českého internetu.   

Přes 77% uživatelů internetu akceptuje internetovou reklamu jako kompenzaci za 

bezplatný přístup k informacím a službám. Téměř 60% uživatelů vnímá reklamu na 

internetu jako zdroj informací a dokonce 80% uživatelů na reklamy kliká. Velmi zajímavým 

zjištěním je fakt, že 46% uživatelů by uvítalo možnost nákupu výrobků přímo po kliknutí na 

reklamu. 

 

Klient je ale ze všech stran přesvědčován, že klasická online reklama nefunguje a rychlé 

nákupy online prostoru v rámci multiplatformních mediaplánů toto přesvědčení ještě 

podporují. Proč je tedy efektivnost bannerů nízká a prokliky se vždy pohybují malých 

číslech? Naše zkušenosti vypovídají o něčem jiném. 

 

 

Efektivita 
 

Bannerová reklama funguje, vyžaduje však speciální péči. Je potřeba ji vždy vnímat jako 

samostatnou kampaň a ne jako pouhý doplněk k televizi nebo tisku. Měli bysme se jí 

věnovat od prvního kreativního nápadu až po poslední číslo v mediaplánu. Možnosti 

bannerové reklamy jsou totiž v mnoha směrech nesrovnatelné se standardními médii. Jako 

příklad uvádíme srovnání s televizním reklamním spotem. Průměrná doba návštěvy jednoho 

webu je výrazně delší než maximálních 30 vteřin televizního spotu. Uživatel se může k 

informaci na internetu vrátit a také to často dělá. Dostává takové informace jaké 

potřebuje, šíře oslovení a možnost cílení jsou větší a uživatel může ihned reagovat 

(komunikace, nákup, zpracování dat apod.). A navíc, nejzajímavější cílové skupiny jsou 

online právě teď. 

 

Zkusme si definovat klíčové faktory, které je potřeba dodržet pro efektivitu takové 

reklamy. Jednoduchost a přímost reklamního sdělení je základním kamenem úspěchu. Také 

bychom se měli zaměřit na to, co uživatele baví, tedy interaktivita a možnost okamžitě 

komunikovat. Neméně důležitá je schopnost využít nový formát nebo atypické umístění 



 
 
reklamy a nakonec další nezbytnost -  kreativní a precizní přístup k mediaplánu. Jak ale 

zjistíme, co je ten správný postup, který osloví naši cílovou skupinu? Jako u každého 

projektu je nezbytná detailní mediální analýza, která určuje správnou volbu formy 

komunikace, přesnost zacílení, míru provázanosti s celkovou koncepcí kampaně a další dílčí 

kroky ke zvýšení účinnosti reklamy. Teprve poté se dostáváme do startovní pozice, kdy 

můžeme vybrat nejvhodnější doporučení a řešení pro klienta. 

 

„V kampani „Vybírejte z bankomatů jen za 6,90“ jsme otevřeli zcela 

nový reklamní prostor a nabídli jsme produkt přímo v místě prodeje – v 

e-shopech. Uživatelé tak nevnímali kampaň jako reklamu, ale jako 

jeden z produktů, který je v e-shopu nabízen. Průměrné CTR dosáhlo 

neuvěřitelné hranice 20%!“ 

 

 

Příklady táhnou 
 

Nejlepším doporučením jsou reálné příklady, které skutečně zafungovaly. Takové, které se 

objevily v pravý čas na pravém místě a promlouvaly jednoduše a přímo k věci. 

 

 

 
 

Jako první z příkladů uvádíme kampaň „Zachraňte poctivé české pivo“ pro Budějovický 

Budvar, kde jsme použili atypické kreativní řešení bannerů ve stylu tiskové komunikace, s 

výraznými headlines. CTR se po celou dobu kampaně pohyboval v rozmezí 2 až 6%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další úspěšná kampaň „Loading“ pro Karneval Media zase oslovuje uživatele přesně ve 

chvíli, kdy je pro něj reklamní sdělení nejvíce relevantní. Jde o  přímé provázání 



 
 
prováděné akce s obsahem reklamy. Tato kampaň dosáhla průměrného CTR nad 2% a 

přispěla k navýšení prodejů internetového připojení. 

 

Vysoká interaktivita je další způsob, jak přitáhneme a zapojíme uživatele (lidé si rádi 

hrají). Komunikace musí být příjemná, nevynucená, kombinující zdroj informací a zábavu. 

 

 

 
 

Takový způsob komunikace byl hlavním nástrojem kampaně „Aegon Premium“. 

Prvním sdělením byla provokující textová komunikace v bannerech, která byla dále 

rozvinuta v  interaktivním konfigurátoru životního pojištění. Ve výsledku se podařilo splnit 

cíle klienta ve výrazně kratším než plánovaném čase. 

 

 

 
 

Kampaň „Trénujte chuť, ne výdrž“ pro Budvar je vlastně online trenažér správného 

způsobu vychutnávání kvalitního piva ve formě hry. Interaktivní bannery zobrazovaly online 

hlášky soutěžících, kterých se během měsíční kampaně podařilo získat více než 1500. 

Samotné hry se zúčastnilo 7500 soutěžících. 

 

 

  



 
 
 

Jiným příkladem kampaně založené na vysoké interaktivitě je kampaň „Adidas fotbal“. 

Jejím základem byla online fotbalová hra, spojená se soutěží o zájezd na finále Ligy Mistrů 

a přímou komunikací v místech prodeje. 

 

 

 
 

Hlavním prvkem kampaně „Pivní hlubina“ pro Budějovický Budvar je jedna z prvních online 

multiplayerových her u nás. Kampaň byla vytvořena jako podpora komunity na webu 

Budvar.TV. Po dobu kampaně bylo celkem odehráno 17228 10ti minutových her. 10 TOP 

hráčů strávilo ve hře celkem 282 dnů čistého času. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň eBanky, „Vybírejte z bankomatů jen za 6,90“,  skutečně nebylo možné 

přehlédnout. Použili jsme interaktivní platební kartu využívající „štěrbinu“ vyhledávače a 

následný i-layer pak plně překrýval homepage největších českých portálů. Právě atypické a 

nečekané umístění reklamy je další variantou nestandardního přístupu ke klasické online 

reklamě. V kampani „Vybírejte z bankomatů jen za 6,90“ jsme otevřeli zcela nový 

reklamní prostor a nabídli jsme produkt přímo v místě prodeje – v e-shopech. Uživatelé tak 



 
 
nevnímali kampaň jako reklamu, ale jako jeden z produktů, který je v e-shopu nabízen. 

Průměrné CTR dosáhlo neuvěřitelné hranice 20%! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampaň „Tiskněte s Canonem“ byla založená na cíleném oslovení uživatelů přesně ve 

chvíli, kdy daný produkt používají, tj. v momentě tisku. Unikátním prvkem byl přesah 

kampaně do reálného světa – reklama společnosti se dostala na každou vytištěnou stránku! 

Výsledkem bylo více než 100% navýšení prodeje kancelářských řešení Office Colour. 

 

 

Timing je klíčem 
 

Posledním krokem, vedoucím k úspěchu vaší kampaně je správné načasování a zacílení. 

Důležitý je kreativní přístup k mediaplánu, analýza optimálního mediamixu, regionální a 

oborové cílení mediaplánu. Ideální je i variabilita v čase (použití plouvoucích dat v 

mediaplánu). Dosáhnete tak ještě lepších výsledků. V kampani „Tiskněte s Canonem“ jsme 

vytvořili variabilní mediaplán, u kterého probíhala pravidelná týdenní optimalizace podle 

dosažených výsledků v jednotlivých médiích a formátech.Tím jsme zajistili trvale rostoucí 

průměrné CTR po celou dobu kampaně.  

 

Funguje tedy klasická online reklama a má smysl ji využívat?  Internet je variabilní, hravé, 

kreativní, otevřené a interaktivní médium. A přesně taková může být i vaše online 

reklama! A to i v situaci kdy nelze využít další mediální kanály nebo pracujete s omezeným 

rozpočtem. Důležité je vaší online reklamě věnovat dostatek pozornosti a hlavně oslovit 

profesionální agenturu specializující se na online reklamu, které umí využít všechny 

prostředky pro to, aby vaše reklama byla účinná a úspěšná! 
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