
BIBLE 
VELKÉ 
REKLAMY 



MEDIA WALK FAMILY 

BIBLE 
VELKÉ 
REKLAMY 



BÝT VELKÝ, ZNAMENÁ BÝT VIDITELNÝ. BÝT  
VIDITELNÝ, JE NESPORNÝM PŘEDPOKLADEM 
PODNIKATELSKÉHO ÚSPĚCHU. 

Prolog 5 

Ten, kdo křičí, je lépe slyšet 6 

Definujte své zákazníky 8 

Co je cílem Vaší reklamy? 10 

Kdo je velký, je lépe vidět 12 

Jedna ze zásad: méně je více 14 

Závěrem 19 

O autorovi 20 

Materiály pro velkou reklamu 21





PROLOG 
Denně na každého člověka útočí tisíce informací. Podstatná 
část z nich patří reklamním sdělením. Jejich účelem je 
upravit vztah osloveného k propagované značce, produktu 
nebo službě. Některým reklamám se to daří více, jiným zase 
o něco méně. 

Účelem této publikace je seznámit čtenáře se zásadami 
tvorby kvalitní reklamy. A protože se autor publikace – tým 
Media Walk Family – zabývá především výstavbou, výrobou 
a instalací velkoplošné reklamy, bude řeč o tvorbě reklam-
ních sdělení pro velké nosiče – reklamní plachty, PVC ban-
nery a billboardy všech formátů. 



KAPITOLA 1 

TEN, KDO KŘIČÍ, 
JE LÉPE SLYŠET 
Samotné slovo reklama vzniklo z latinského 
reclamare (clamare je česky křičet) 

R eklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná pre-
zentace šířené zejména komunikačními médii, mající za 

cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spo-
třeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje 
nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, pod-
poru poskytování služeb, propagaci ochranné známky, po-
kud není dále stanoveno jinak. Takto definuje reklamu  
Zákon 40/1995 Sb. – Zákon o regulaci reklamy.  

Samotné slovo reklama vzniklo z latinského reclamare. Jde 
o slovo složené ze základu clamare (křičet, volat) a předpo-
ny re (opakování). Význam slova tak můžeme přeložit jako 
opakovaně křičet/volat.  

Reklama vznikla nejspíše daleko před naším letopočtem na 
starověkých tržištích. Tam, kde se trhovci snažili jeden dru-
hého překřičet a přesvědčit potencionální zákazníky, aby si 
koupili právě jejich zboží. Stejně se chová kamelot (pouliční 
prodejce novin), který vyvolává zajímavé titulky, aby na 
sebe a čerstvé vydání novin upoutal pozornost.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40/zneni-20171201


Do češtiny se pojem reklama zřejmě dostal z francouzské-
ho označení upoutávky na dolním konci novinové stránky, 
které se říkalo réclamer. 

V dnešní době můžeme říct, že reklama je placená propa-
gace myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním investorem. 
Využívají ji nejen firmy a podnikatelé, ale i neziskové, kul-
turní a politické struktury společnosti. Každá z nich se snaží 
svým sdělením zaujmout svou cílovou skupinu. 

Klady reklamy: reklama usnadňuje pozorovateli rozhodo-
vání, podporuje soutěživost, dává možnost novému subjek-
tu přilákat zákazníky. 

Zápory reklamy: reklama má více psychologický než in-
formativní charakter,  nelze z ní rozpoznat kvalitu produktu, 
často přerušuje tok myšlenek a působí rušivě. 



KAPITOLA 2 

DEFINUJTE SVÉ 
ZÁKAZNÍKY 
Na začátku tvorby reklamní strategie je důle-
žité definovat cílovou skupinu a její motivaci 

K omu to chceme prodat? Kdo jsou ti lidé? Jsou to muži, 
ženy, děti? Kolik jim je? Kde žijí? Jaké je jejich vzdělá-

ní? Jaký je jejich životní styl? Zodpovězením těchto a dal-
ších otázek získáte svou cílovou skupinu zákazníků. 

Zřejmě bude skupin i více, ale usnadní vám to další kroky. 
Budete blíže lidem, které chcete svou reklamou oslovit. 



Pokud nejste zrovna na startu podnikání, svou cílovou sku-
pinu většinou už znáte. Denně jste s ní ve styku, vytváříte 
pro ni produkty a služby. Průzkumem svých zákazníků poro-
zumíte jejich světu.  

Život ale nejede podle jízdního řádu. Stává se, že na trh po-
šlete produkt nebo službu a teprve pak zjišťujete, jaké kon-
krétní skupiny je nakupují. Nejhůře jsou na tom ti, kteří te-
prve plánují něco nového prodávat. Ale nezoufejte, buď 
máte konkurenci a můžete to omrknout u nich, nebo se 
prostě zeptáte lidí na ulici.  

Už víte, v jakém světě vaši zákazníci žijí? Pak víte, jaký styl 
komunikace s nimi máte zvolit. Pokud budete mluvit jejich 
řečí, budete mít větší šanci vzbudit jejich pozornost. Analý-
za cílové skupiny vám rovněž pomůže definovat překážky, 
které by kupujícím bránily v nákupu. 

U svých potencionálních zákazníků byste měli vzbudit dů-
věru a pocit, že rozumíte, jejich potřebám. Lépe tak u nich 
vyvoláte touhu po propagované věci a přimějete je k akci. 
Potvrdíte jim, že zvolili správně a budou se vracet. 

Buďte zvídaví, svých zákazníků se ptejte. Potřebujete jim 
rozumět, i když se nezřídka stane, že si váš produkt nebo 
službu koupí někdo, kdo podle všech kritérií mezi vaše zá-
kazníky nepatří ani omylem. 

Pamatujte! Neexistuje cílová skupina všichni (pokud zrov-
na není naše planeta cílem obrovského meteoritu). Každý 
jsme jiný, žijeme v různých sociálních bublinách, máme jiné 
návyky a potřeby a podléháme různým stereotypům. 



KAPITOLA 3 

CO JE CÍLEM VAŠÍ 
REKLAMY? 
Plánujte cíle, které jsou jednoduché, 
realistické a dosažitelné 

K terý segment vašeho snažení má reklama podpořit? 
Co chcete, aby oslovený subjekt po setkání s reklam-

ním sdělením udělal? Jaké emoce má probudit? 

Otázek může být samozřejmě více. Shrnout se dají do jed-
né – co je cílem reklamy? Jako pro každou jinou investici, 
kterou hodláte udělat, stanovte si i pro reklamu cíle. Plánuj-
te, ale vždy z rozumem. Cíle mají být jednoduché, realistic-
ké a dosažitelné. 

Otevíráte novou prodejnu? Pak zřejmě máte tyto cíle: 
– oznámit otevření prodejny širokému publiku 
– přivést lidi na slavnostní zahájení 
– vyvolat u zákazníků akci (slevy a služby zdarma) 
– udržet si zákazníky pro opakovaný nákup 

Když posíláte na trh novou službu nebo produkt, bude va-
ším cílem vzbudit u cílové skupiny zájem. Dalším cílem by 
mohl být nezapomenutelný start prodeje. Pokud pořádáte 
sportovní událost, pak cílem bude v daný den dostat na 
místo co největší počet diváků. 



Příště bude cílem vaší reklamy podpora značky. Z průzku-
mů vyplývá, že lidé raději nakupují zboží od někoho, koho 
už znají. V neposlední řadě bude vaším cílem prestiž. Věci  
a služby podpořené reklamou jsou totiž lidmi hodnoceny 
jako kvalitnější. 

Teď znáte svou cílovou skupinu, máte stanové cíle a akce, 
které chcete, aby oslovení udělali. Reklamní sdělení už vám 
přichází na mysl. Čím jednodušší bude, tím lépe.  

Víte, co chcete? Tak to prostě řekněte. Třeba: „Navštivte 
naši novou prodejnu – levný nákup a dárek pro nejrychlejší”. 

Pravdivost reklamy je veřejný slib. Proto nikdy nelžete. Pro-
bouzejte emoce, klidně formou nadsázky, ale pozorovatele 
v jejich očekáváních nezklamte. Přijdete o ně. Jejich návrat 
vás bude stát hodně pokory a moc peněz. 



KAPITOLA 4 

KDO JE VELKÝ, 
JE LÉPE VIDĚT 
Velcí lidé trčí z davu. Budete si je pamatovat 
stejně, jako reklamu na velké ploše 

Nejlépe umožňuje přesné zacílení zákazníků venkovní 
reklama, protože je oslovuje opakovaně a je tak snad-

no zapamatovatelná. Lidé ji vnímají jako méně rušivou. Dá-
vají ji přednost před reklamou v televizi nebo neustále vy-
skakujícími reklamními bannery na internetu. Při porovnání 



s ostatními médii bývá levnější a při správném zpracování 
může být jedna z nejefektivnějších. Náklady na její pořízení 
se pohybují v menších desítkách tisíců korun a procento 
příjemců jejich reklamních sdělení bývá vysoké. 

Venkovní reklama má řadu nesporných výhod. Nemůžete ji 
ani vypnout, ani přepnout na jiný kanál. Je vidět nonstop. 
Lidé ji sledují opakovaně a lze ji umístit s přesným zacíle-
ním na lokalitu, v níž má působit na cílovou skupinu. 

Mezi venkovní reklamu řadíme všechny reklamní nosiče, 
které jsou umístěné na veřejných prostranstvích. Většina si 
jistě na první dobrou představí billboardy u silnic a na par-
kovištích nákupních center. Jako další se nám vybaví re-
klamní plachty na domech, reklamní bannery na plotech, 
mostech a zábradlích. Čím větší, tím viditelnější. Proto také 
venkovní reklamě říkáme velkoplošná reklama. 

Při nasazení venkovní reklamy platí stejná pravidla jako u 
jiných druhů reklamních sdělení. Vím, kdo je moje cílová 
skupina a s jakým sdělením ji chci oslovit? 

Její úkol je stejný, jako mají úkol jiné reklamní nosiče a mé-
dia. Mají upoutat pozornost. Mají informovat, přesvědčit a 
nejlépe prodat produkt, službu, myšlenku. Existuje spousta 
forem, jak vzbudit zájem, jak získat potencionální zákazníky, 
jak udržet ty stávající. Také velkoplošná reklama by měla 
působit na emoce, měla by být pro cílovou skupinu srozu-
mitelná a důvěryhodná.  

Pro její obsahovou tvorbu ovšem platí sada zásad. Bez je-
jich dodržení nebude reklama účinná. 



KAPITOLA 5 

JEDNA ZE ZÁSAD: 
MÉNĚ JE VÍCE 
Pro pochopení reklamního sdělení na ven-
kovním nosiči často nebývá dost času  

K de žijí lidé, které chceme venkovní reklamou oslovit? 
Jaký vybereme nosič? Jakou formu by mělo mít re-

klamní sdělení. Co je jeho cílem? Jaký motiv a jaký slogan 
zvolíme? Jaký kanál, kterým prodáváme, budeme formou 
velkoplošné reklamy propagovat? 

Venkovní (častěji outdoorová reklama) bude účinná jen 
tehdy, splní-li její zadavatel zásady, které pro ni platí. Musí-
me si uvědomit, že reklamní plachta ani billboard nejsou 
inzerát v novinách, ani 30 vteřinový spot v televizi a ani in-
teraktivní banner na internetu. Má svá pro, ale taky svá pro-
ti, jako ostatně cokoliv na světě. Bývá omezena lokalitou a 
formou sdělení, ale nabízí jednoduchost, rychlost realizace 
a velké množství formátů a materiálů. 

Lokalita 

Inzerujeme tam, kde žijí lidé, které chceme oslovit. Tam, 
kde stavíme bytové domy, prodáváme zboží, tam, kde li-
dem uvolňujeme ucpané odpady, nebo jim chceme prodat 
některou z našich ušlechtilých myšlenek. To samozřejmě 



platí i pro celorepublikovou působnost internetového ob-
chodu, produktu nebo služby. 

Formát a nosič 

Nosiče vybíráme podle finančních možností, návratnosti 
investice, možností lokality, produktu nebo služby, kterou 
prodáváme.  

Stavíme ve městě byty na prodej? Koupíme si pár bill-
boardových ploch na příjezdech a výjezdech z města a na 
plot, který ohraničuje stavbu, dáme reklamní plachtu.  

Vlastníme autosalón a chceme přilákat zákazníky konku-
rence? Máme štěstí! Zrovna se uvolnil štít na domě, který 
sousedí s konkurenční prodejnou.  



Nabízíme služby instalatéra? Naproti nejrušnější zastávce 
MHD ve městě je zábradlí, kde si můžeme umístit reklamní 
banner.  

Prodáváme myšlenky politické strany před volbami? 
Kandidáty představíme na reklamních plachtách v místech, 
kde kandidují a myšlenky prodáme na billboardech po celé 
republice.  

Prodáváme sportovní potřeby a oblečení? Na zábradlí u 
hrací plochy a cestou ke hřišti, kudy prochází nejvíce fanou-
šků, umístíme reklamní banner. 



Motiv a cíl 

Velkoplošná reklama by měla nést jednoduché sdělení. Cíl, 
který by měla naplnit, má být jen jeden a jednoduchý.  

Chceme odlákat  zákazníky konkurenčního autosalónu 
k nám do prodejny? Pak slogan „Cesta k lepšímu autu 
vede tudy” a navigace na reklamní plachtě k naší prodejně 
splní nejlépe svůj účel.  

Čas je proti nám 

Při tvorbě motivu a obsahu reklamního sdělení si musíme 
uvědomit jednu důležitou věc. Kolik času bude mít pozoro-
vatel na pochopení našeho reklamního sdělení? Pokud je 
billboardová konstrukce nebo reklamní plachta na domě 
umístěná u silnice, kde se obecně jezdí osmdesátkou, ne-
bude mít řidič a jeho spolujezdci více než 4 vteřiny na to, 
aby pochopili, co jste jim chtěli říct. Lidé na zastávce mají 
sice více času, ale váš reklamní banner naproti na zábradlí 
je mnohem menší než billboard. Nikdo si nepůjde přes ce-
stu přečíst, co děláte. Vaše sdělení musí pochopit na za-
stávce i těsně před příjezdem autobusu. 

Sedm slov a méně 

Jednoduchý cíl = jednoduché sdělení. Může jím být třeba 
jen firemní slogan – „Dream Big,” popis slevové akce – „Dva 
za cenu jednoho,” benefit výrobku – „Oholí i ostříhá,” nebo 
výzva k akci – „Tudy za nejlepším hamburgerem.” Písmo vol-
te jednoduché a čitelné. Obrazový doprovod by měl být 
relevantní k motivu reklamního sdělení. 



Barevnost 

Barvy mají být veselé a kontrastní a především ty, které 
běžně používáte. Například konzistentní s vaší webovou 
prezentací. 

Prodejní kanál 

Důležitý je kontakt. Je to vlastně kanál, přes který prodává-
te nejčastěji. Takže, pokud jste realitní makléř a na domě 
máte plachtu s nápisem „Na prodej” a svou fotografii, uve-
dete jako kontakt své telefonní číslo a přidáte k němu výzvu 
k akci „Volejte.” Většina firem dá na velkoplošnou reklamu 
své webové stránky, kde najdou lidé více informací. 

No a pokud máte, nesmíte zapomenout přidat logo. Je to 
váš nejdůležitější identifikační znak. Lidé si jej pamatují. 

Krabičkový test 

Dobré reklamní sdělení by mělo projít tak zvaným krabič-
kovým testem. Požádejte grafika, aby vám vytiskl reklamu 
ve velikosti zhruba krabičky od zápalek. Ukažte ji pak ně-
komu, koho neznáte. Pokud bude sdělení vizuálně i textově 
srozumitelné v této velikosti, bude pochopitelné i na vel-
koplošné reklamě pro pozorovatele vzdáleného 100 metrů. 



KAPITOLA 6 

ZÁVĚREM 
Venkovní reklama je důležitým kanálem vaší 
marketingové komunikace 

E xistují případové studie, které říkají, že polovina lidí 
použije webový vyhledávač, aby našli, co viděli na vel-

koplošné reklamě. Nejlepší venkovní reklamy zvýšily ná-
vštěvnost webových stránek inzerenta téměř o 40 %.  Mladí 
lidé do 25 let, kteří shlédli značku na billboardu, s ní komu-
nikují v online prostředí mnohem častěji (o 140 % více) než 
ostatní věkové skupiny.  

Outdoorová reklama je důležitým kanálem vaší marketin-
gové komunikace. Je ale také pod tlakem veřejné kontroly, 
a to jak z estetických a především etických důvodů.  

Snad vám brožura BIBLE VELKÉ REKLAMY pomůže při 
rozhodování, při volbě nosiče a tvorbě vaší první nebo příš-
tí velkoplošné reklamy.  

Těšíme se na spolupráci! 

Team Media Walk 



O AUTOROVI 
Team Media Walk Family 

Již více než 10 let patříme mezi největší výrobce velkoplošné reklamy. 
Jsme jediný výrobce reklamních plachet, který vám ji nainstaluje kdeko-
liv na území České republiky. Jako jedni z mála dodavatelů nabízíme 
svým zákazníkům reklamní plachty a bannery, ale také velkoplošný tisk 
na samolepicí a papírové materiály prostřednictvím přehledného  
e-shopu. Při výrobě velkoplošné reklamy na klíč nabízíme svým klien-
tům všechny fáze procesu pod jednou střechou. 

Díky specializaci na výrobu velkoplošné reklamy můžeme dlouhodobě 
svým klientům garantovat nejvýhodnější poměr cena / výkon na trhu. 
Zásilky odesíláme prostřednictvím kurýrních služeb a disponujeme hus-
tou sítí zkušených montážních týmů ve všech regionech. 

O své klienty se rádi staráme. Registrací v našem zakázkovém systému 
získáte nejen vlastní cenový profil, ale můžete například sledovat prů-
běh a stav každé své zakázky. Zároveň pro vás ukládáme všechna tisko-
vá data a účetní dokumenty. 

Media Walk printing house s.r.o. 
1. máje 121  
735 31 Bohumín 

+420 777 502 542 
+420 591 140 572 

obchod@reklamniplachty.cz 
www.reklamniplachty.cz 

Použité fotografie jsou z archivu autora a www.pixabay.com.  
© 2020 Media Walk Family 

mailto:obchod@reklamniplachty.cz
http://www.reklamniplachty.cz
http://www.pixabay.com


MATERIÁLY PRO 
VELKOU REKLAMU 
V naší nabídce najdete materiály prémiové kvality opatřené 
velkoplošným potiskem za skvělou cenu, ale také levné re-
klamní PVC plachty a bannery pro krátkodobé užití. 

• Reklamní plachty a bannery Premium 

• Reklamní plachty a bannery Promo 

• Reklamní plachty a bannery Mesh 

• Reklamní plachty a bannery Reflex 

• Tisk billboardů na papír BBS 

Více informací najdete na našich stránkách.

https://www.reklamniplachty.cz/produkt/1/reklamni-plachty-a-bannery-premium
https://www.reklamniplachty.cz/produkt/2/reklamni-plachty-a-bannery-promo
https://www.reklamniplachty.cz/produkt/3/reklamni-plachty-a-bannery-mesh
https://www.reklamniplachty.cz/produkt/211/reklamni-plachty-a-bannery-reflex
https://www.reklamniplachty.cz/e-shop/tisk-billboardu#plachtymenu
https://www.reklamniplachty.cz/e-shop
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