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Tento e-book vás seznámí s principy moderních marketingových konceptů 

MARKETING 360 a PR 360, které společně tvoří ucelený systém pro budování značky, 

dlouhodobou podporu prodeje produktů a služeb, a v neposlední řadě budování 

pozitivních vztahů s cílovými skupinami.  

Vývoj reklamy, marketingové komunikace a Public Relations je od nepaměti spojen 

s vývojem médií. Při evoluci moderních marketingových strategií hraje významnou roli 

rozvoj způsobů komunikace mezi lidmi a technických prostředků, které tuto 

komunikaci umožňují. Zatímco zrod rádia, televize či internetu od sebe dělily desítky 

let, dnes se komunikační platformy a média mění a transformují každý den. Jestliže 

marketingoví konzultanti a mediální stratégové ve 20. století mohli v minulosti vyvíjet 

a testovat reklamní koncepty měsíce až roky, dnešní marketéři musí reagovat na 

technologické novinky během několika týdnů a někdy i dnů. 

Hlavní výzva moderní marketingové komunikace tedy tkví ve schopnosti rychle se 

adaptovat a využít nové technické možnosti a komunikační trendy pro dosažení 

stanovených obchodních či jiných cílů. Mezi hlavní konkurenční výhodu zkušeného 
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marketéra dnes proto patří především umění najít příležitost a potenciál v džungli 

digitálních médií. Zároveň však nesmí marketér nikdy zcela podlehnout touze 

investovat vše do nejnovějších marketingových nástrojů a ztratit tak orientaci 

v celkové marketingové strategii. Nezbytnou součástí úspěšného marketingu je tak i 

schopnost vhodně propojit tradiční a moderní marketingové nástroje tak, aby 

vzájemnou synergií obklopily zákazníka a zajistily dokonalou 360° marketingovou 

komunikaci. 

Koncepty PR 360 a MARKETING 360 tvoří společně ucelený systém pro efektivní 

marketingovou komunikaci firem a institucí směrem k zákazníkům. Public relations, 

tedy péče o vztahy s cílovými skupinami, je zde nedílnou součástí marketingové 

strategie. Proto jsou koncepty PR 360 a MARKETING 360 vždy využívány společně. 

Díky intenzivnímu propojení nástrojů z oblasti marketingu a public relations je možné 

dosáhnout tří zastřešujících cílů: vybudování silné značky, posílení postavení na trhu 

a zvýšení prodeje produktů a služeb. 
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Marketing 360 propojuje moderní komunikační příležitosti a technologické inovace 

s tradičními a léty ověřenými marketingovými strategiemi. Cílem marketingu 360 je 

obklopit zákazníka informacemi z různých kanálů tak, aby jej sdělení zastihlo kdykoliv 

a kdekoliv.  

Tato technika vytváří reklamní kampaně napříč komunikačními kanály jak z oblasti 

ATL (komunikace využívající masmédii), tak BTL (ostatní formy reklamy a propagace). 

Důležitou součástí této strategie je přímý kontakt se zákazníkem a obousměrná 

komunikace. Na základě 360 stupňové analýzy trhu, konkurence a marketingových 

nástrojů je jako výchozí bod pro úspěšnou marketingovou kampaň připraven 

podrobný plán, který zahrnuje výběr relevantních nástrojů, procentuální rozložení 

investic i detailní návrh rozpočtu (typicky na 12 měsíců, které postihnou celý sezónní 

cyklus). 
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Marketing 360 vychází z multikanálového marketingu. Kampaně na principu 360 

stupňů se na trhu začaly objevovat po roce 2007 spolu s rozvojem sociálních sítí a 

nástupem mobilního marketingu. Významnou roli při vzniku kruhového konceptu 

marketingu, v jehož středu je zákazník, hrál i rozvoj online žurnalistiky a pronikání 

nových médiích do zpravodajství. 

Jako první začaly vícekanálovou komunikaci s principy 360° marketingu využívat 

velké společnosti se silnou obchodní značkou, jako jsou Adidas, Coca-Cola, IKEA či 

Apple. Dnes tuto reklamní strategii využívá většina mezinárodně úspěšných firem, 

například i společnosti Unilever, DHL, L´Oréal či Chrysler. Marketing 360 však není 

strategie vyhrazená pouze pro velké korporace. V současnosti je úspěšně využívána i v 

malých a střední firmách. Ty koncept využívají především kvůli důrazu na rozumnou 

alokaci rozpočtu do jednotlivých marketingových nástrojů. 
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Marketing 360 vznikl v době, kdy přestaly být známé techniky propagace účinné. Trh s 

reklamou byl v první dekádě 21. století již zcela přesycen a ve většině zemí Evropy i v 

USA se zcela naplnila obava z tzv. hyperkonkurenčního prostředí. Vysoká konkurence 

způsobila zvýšení výdajů za propagaci, které mnohdy nebyly úměrné ziskům 

z prodejů. Na přesyceném trhu tak musely logicky vzniknout nové marketingové 

strategie, které dokážou optimálně rozložit náklady a zvýšit efektivitu propagace. 

Hlavním výzvou pro marketing bylo proto vzkříšení komunikace, která dokáže oslovit 

zákazníka ve světe, kde reklamní nabídka produktů a služeb mnohonásobně převyšuje 

jeho potřeby a kupní sílu. 
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Marketing 360 i PR 360 využívá tradiční marketingové modely a adaptuje je na 

aktuální prostředí. Desetiletí prověřené modely jakou jsou AIDA či marketingový mix 

totiž dokážou i dnes zefektivnit reklamní kampaň. Stačí pochopit jejich podstatu a 

rozumně je aplikovat na moderní marketingové nástroje. 

AIDA je model stupňovaného působení propagace. Tento marketingový model vznikl již 

na konci 19. století a popisuje účinky reklamy na zákazníka, který se poprvé setká 

s reklamním sdělením. V ideálním případě zákazník projde po kontaktu s reklamou 

čtyřmi psychologickými fázemi, na jejichž konci si koupí propagovaný produkt.  

AIDA je zkratkou slov attention – interest – desire – action. Cílem reklamy je proto: 
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Ačkoliv patří model AIDA k nejstarším marketingovým modelům, je úspěšně aplikován 

i v rámci konceptů MARKETING 360 a PR 360. Při využití modelu AIDA je důležité 

především pochopit, jak jednotlivé marketingové kanály v dnešní době poutají 

pozornost a stimulují zákazníka.  

Z psychologického hlediska se tak marketing 360 snaží: 

 

 

 

 

V moderních marketingových kampaních se v případě modelu AIDA mluví také o jejím 

rozšíření o pátý krok, kterým je spokojenost zákazníka (S - satisfaction). Modifikovaný 

model AIDAS má tedy zákazníka uspokojit tak, aby se po pozitivním zážitku 

s produktem vrátil a opět nakoupil.  

Marketing 360 zákazníkovu spokojenost vnímá nejen jako příležitost pro opakovaný 

nákup stejné osoby. Z pohledu marketingu 360 se spokojený zákazník sám může stát 

zprostředkovatelem reklamního sdělení. Velký podíl na tom přitom může mít Public 
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Relations a koncept PR 360, který dokáže v zákazníkovi probudit pocity spokojenosti a 

potřebu tento pocit sdílet. Při správně zacílené motivaci spokojeného zákazníka 

například na sociálních sítích může být tento zákazník sám lákadlem pro další 

potenciálních nové zákazníků. Kromě sociálních sítí lze spokojenost zákazníka jako 

dobrou reklamu využít i například ve formě tzv. testimonialů, tedy recenzí a svědectví 

na stránkách produktu. 
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Tradiční marketingový mix označovaný 4P (Product, Price, Promotion, Placement – 

tedy Produkt, Cena, Propagace, Distribuce) se často v praxi zaměřoval spíše na pohled 

z pozice firmy. Tedy na výrobu Produktu, jeho Cenu, Propagaci a Distribuci. Do centra 

dění je tak postaven produkt. S tímto konceptem velmi úspěšně pracoval i jeden z 

celosvětově nejuznávanějších marketérů prof. Philip Kotler, který jej proslavil i díky 

marketingové bibli Marketing Management (poprvé vyšla v roce 1967). 

V 90. letech minulého století definoval prof. Robert Lauterborn modernější pojetí 

marketingového mixu, označované 4C (Consumer/Customer, Cost, Communication, 

Convenience), tedy Spotřebitel/Zákazník, jeho Výdaj, Komunikace a Pohodlí. Mnohem 

větší důraz je zde kladen na spotřebitele a jeho vnímání produktů a služeb. Model 4C 

však nepopírá tradiční pojetí 4P, více však zdůrazňuje pohled z pozice 

spotřebitele/zákazníka a oboustrannou komunikaci. 

Koncept MARKETING 360 přidává k marketingovému mixu ještě jedno C, a tím je 

Content (tedy obsah, přeneseně řečeno hodnotné informace). Principy Content 

Marketingu jsou ověřené již od dob, kdy August Oetker přidal v roce 1891 na zadní 

stranu balení prášku do pečiva recept. V roce 1900 vydala společnost Michelin poprvé 

svůj Michelin Guide pro motoristy a následně začala hotelům a restauracím udělovat 
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michelinské hvězdy. Úspěchy Augusta Oetkera a společnosti Michelin v oblasti 

budování značky jsou i nyní po více než sto letech dávány za příklad síly Content 

marketingu. V době zvané „informační“ a v souvislosti s online revolucí nabývá 

Obsah/Informace zásadního významu a získává nejvyšší hodnotu. Páté C v 

marketingovém mixu představuje především koncept PR 360, který využívá pro 

marketingovou komunikaci sílu médií pro pravidelné zprostředkování hodnotného 

obsahu směrem ke spotřebitelům. Tradiční reklamní formy propagace ztrácí ve věku 

informací svůj efekt a naopak hodnotný obsah se stává nejen účinnou formou 

marketingové komunikace, ale často i komoditou s vlastní vyčíslitelnou hodnotou. 
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Při přípravě marketingové strategie je důležité postupovat systematicky. Základem 

úspěšného marketingového plánu je důsledná analýza. Ta zjistí a ověří nezbytná fakta 

a statistiky, jako je například chování konkurence, postavení produktů/služeb na 

trhu, silné a slabé stránky či příležitosti a hrozby.   

Během analýzy marketér definuje odlišné skupiny lidí, které se na trhu vyskytují. Tato 

fáze se nazývá segmentace trhu a výsledkem této analýzy je roztřídění a vytvoření 

ucelených skupin zákazníků, kteří mají podobné nákupní potřeby a demografické 

charakteristiky.  

Jakmile má firma definované segmenty zákazníků, pokračuje s výběrem těch 

obchodně nejzajímavějších segmentů. Tato fáze se nazývá targeting a jejím cílem je 

vytipovat skupiny zákazníků, které budou z hlediska prodeje produktu pro firmu 

nejzajímavější. U zákazníků lze cílit například podle velikosti cílové skupiny, jejích 

finančních možností či prognózám jejich nákupního chování. Po výběru těch 

nejzajímavějších zákaznických cílových skupin vytvoří marketér tzv. zákaznické 

portfolio, k němuž bude nadále směřovat další marketingové kroky. 
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Následně je možné produkt umístit na trh a představit jej cílovým skupinám za použití 

různých forem propagace. V marketingové literatuře se tento krok označuje jako 

positioning. Během positioningu je důležité vytvořit pro cílové skupiny jasné sdělení, 

které umožní, aby si zákazník vytvořil k produktu vztah a zaujal k němu jasný postoj. 

Cílem positioningu je vyvolat u zákazníků okamžitou představu o ceně, kvalitě, 

hodnotě či nosnou myšlenku daného produktu. Během positioningu marketér vytváří 

image produktu a snaží se jej vymezit vůči konkurenci. 

Nedílnou součástí analytické přípravy marketingové strategie je také SWOT analýza. 

Ta vyhledává a poukazuje na silné a slabé stránky firmy a mapuje konkurenci či její 

přímý vliv na marketingovou strategii podniku. Díky SWOT analýze lze již při uvádění 

výrobku na trh identifikovat příležitosti i hrozby, kterým bude produkt vystaven. 

V ideálním případě pomáhá SWOT analýza firmám posílit a zviditelnit silné stránky a 

naopak potlačit slabé stránky produktu. Protože analýza poukáže i na skryté hrozby, 

může vedení podniku pružněji reagovat či připravit strategie, jak s těmito situacemi 

v případě jejich výskytu pracovat. 
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Analýza vnitřního prostředí se soustředí na silné a slabé stránky firmy. Ty jsou 

v přímé kompetenci firmy a je tedy možné s nimi relativně jednoduše pracovat. Po 

analýze se marketér na základě jejích výsledku snaží maximalizovat a propagovat silná 

místa a eliminovat slabá místa podniku. 

Při vnitřní analýze se marketér soustředí například na: 
 
 
 

 
 
 
 

Analýza vnějšího prostředí se soustředí na příležitosti pro rozvoj firmy a zároveň 

identifikuje tržní rizika. Tato analýza poukazuje na situace a procesy, které podnik 

nemůže přímo ovlivnit, nicméně se na ně může připravit. Jedině detailní znalost trhu 

umožňuje rozvoj firmy. Po zpracování analýzy se marketér a vedení firmy mohou 
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zaměřit na využití pozitivních vnějších vlivů k posílení pozice na trhu. Na správně 

identifikovanou hrozbu se naopak podnik může připravit a minimalizovat tak její 

negativní dopad na byznys. 

Při vnější analýze se marketér soustředí například na: 
 

 
 
 
 
 

Po SWOT analýze, analýze konkurence a revizi dosavadních marketingových aktivit 

přichází na řadu kritický výběr nástrojů, které společně vytvoří kruh 360° 

komunikace, směřující na cílové skupiny – tedy na potenciální i stávající zákazníky, 

partnery a v segmentu B2B odběratele. 

MARKETING 360 je koncept strategický, proto dokáže využívat téměř jakékoli 

dostupné marketingové nástroje a sestavovat z nich požadovaný mix. Nejedná se o 
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dogmaticky ustálenou skupinu nástrojů, ty jsou vždy vybírány dle potřeb daného 

podniku či organizace, aktuální situaci a v souladu s reálným rozpočtem. Přednost 

však dává nástrojům, které považuje za typické základní stavební kameny moderní 

marketingové komunikace a vhodně je doplňuje dle specifických potřeb. 

Mezi základní nástroje proto řadí Public Relations (zde vystupuje PR 360 jako jeden 

z nástrojů celkové strategie), PPC a PLA kampaně (textové a v případě relevantnosti i 

bannerové), remarketing a retargeting, přímý marketing (nejčastěji direct mailing) a 

Content Marketing (tedy smysluplně využívaný obsah s přidanou hodnotou).  

Public Relations primárně pokrývá oblast médií a tvoří základ brand buildingu, různé 

formy PPC a PLA kampaní zajišťují přímý výkonnostní marketing a je možné je velmi 

dobře dle potřeb škálovat, remarketing a retargeting využívá pro znovuoslovení 

potenciálních a již stávajících zákazníků, direct mailing je závislý na kvalitě obsahu, 

proto Content marketing chápe jako nedílnou součást pro plánovité vytváření 

užitečného obsahu, který může být využíván pro všechny ostatní nástroje, včetně 

webové prezentace, newsletterů, sociálních sítí, blogů, materiálů připravovaných pro 

média a podobně. Teprve po zvážení těchto nástrojů přichází na řadu různé formy 

reklamy a komunikačních nástrojů. 
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Příprava rozpočtu patří mezi nejnáročnější fáze marketingového plánu, do 

vyjednávacího procesu o výši rozpočtu vstupuje rozhodnutí managementu a finanční 

oddělení firem. Ti mají logicky tendence rozpočty snižovat, protože je vnímají jako 

výdaj. Finanční prostředky vynaložené na marketing je však vhodné vnímat jako 

plánovanou investici. A jako každou investici je nutné ji zdůvodnit a podložit 

obratem a plánovaným obratem podniku či organizace. V rámci konceptu MARKETING 

360 je nutné určit na základě analýzy procentuální poměr investic do jednotlivých 

nástrojů, a tím i intenzitu komunikace přes odlišné komunikační kanály. Následně je 

připraven podrobný rozpočet na následujících 12 měsíců, který respektuje výrobní 

kapacitu podniku, sezónní trendy prodejů a samozřejmě schválený rozpočet. 

Doporučená výše investice do marketingu je stanovena na základě několika 

parametrů. Tím nejpodstatnějším je samozřejmě obrat společnosti a její plánovaný 

obrat pro další období. Obecně (v závislosti na oboru podnikání, segmentu B2B versus 

B2C, marketingových investic konkurence a specifických podmínek) tvoří typickou 

výši marketingového rozpočtu zhruba 5 % z obratu (běžný rozptyl je značně široký – 

od 1 % až po 20 % například v oboru farmacie). Podstatným parametrem jsou vedle 

dosahované marže nepochybně reálné možnosti společnosti a její cash flow. Dalším 

podstatným parametrem je plánovaný růst společnosti. Majitel i marketér by se měli 
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na vyváženosti těchto dvou parametrů (tedy plánovaný růst a plánované investice do 

marketingu) shodnout. V době ekonomické recese nemusí jít o růst, ale o udržení 

pozice na trhu. Naopak období ekonomického růstu může být zcela klíčové a investice 

do marketingové komunikace a Public Relations mohou rozhodnout o přerozdělení 

trhu v daném segmentu. Jak se ostatně ukázalo i v ČR v aktuálním období doznívající 

recese. 

Podmínkou úspěchu marketingových nástrojů je vždy obsah komunikace (content). 

Právě obsah sdělení a relevance informací rozhoduje o efektivitě celých 

marketingových kampaní.  

Otázka, zda jsou kupříkladu televizní reklama, billboardy nebo třeba inzerce v 

časopise ještě účinné, není relevantní, protože výkonnost marketingového nástroje 

souvisí zejména s obsahem – tedy sdělením – a způsobem jeho využití. Obdobně 

nešťastná je otázka, zda je připravovný inzerát nebo letáček „pěkný“. Mnohem větší 

význam má jeho sdělení a srozumitelnost. Na příkladu Googlu můžeme vidět, jak 

textová reklama bez jakékoli grafiky změnila svět inzerce. Její účinnost byla od 
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počátku tak vysoká, že vznikl model PPC (Pay Per Click), kdy se neplatí za zobrazení, 

ale až za interakci potenciálního zákazníka. Do té doby byl obdobný model ve světě 

reklamy v masovém měřítku nemyslitelný. Kdyby někdo před dvaceti lety tvrdil, že 

jednu z nejúčinnějších forem výkonnostního marketingu 21. století budou tvořit tři 

krátké řádky textu bez jakékoli grafiky, pravděpodobně by ho nikdo nebral vážně.  

Při tvorbě reklamního sdělení MARKETING 360 vždy zohledňuje specifika 

marketingového nástroje. Jedno reklamní sdělení tak získá desítky variant v závislosti 

na tom, kde bude umístěno. Zkušený obsahový stratég dokáže navrhnout texty pro 

sociální sítě, bannery i blogy tak, aby co nejvíce lákaly uživatele daného kanálu a 

zároveň v nich vyvolali akci v podobě navázání komunikace či nákupu výrobku.  
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Koncept PR 360 umožňuje podnikům a organizacím vytvářet a posilovat pozitivní 

vztahy s veřejností. Působí specifickými aktivitami v několika sférách vlivu (firemní, 

státní, neziskové a v médiích), ve kterých oslovuje cílové skupiny zvolenými nástroji a 

prostředky Public Relations. Nejčastější uplatnění nachází PR 360 ve firemní sféře. 

Zatímco předmětem marketingu jsou zejména činnosti směřované k podpoře prodeje 

produktů a služeb, předmětem Public Relations jsou zejména vztahy s cílovými 

skupinami, kterým jsou produkty a služby nabízené. Právě tyto vztahy však často 

zásadně ovlivňují rozhodnutí k nákupu produktu nebo objednání služby. 

Míra aktivit v oblasti marketingové podpory prodeje plně závisí na rozhodnutí podniku 

či instituce; vztahy s veřejností - tedy Public Relations - však v určité míře existují 

vždy. Existuje-li podnik (či jiný subjekt) a existuje-li veřejnost, existují také Public 

Relations, tedy vztahy s veřejností. Záleží pouze na tom, jak aktivně jsou ze strany 

podniku tyto vztahy ovlivňovány a dále rozvíjeny. MARKETING 360 proto staví Public 

Relations na přední místo při plánování 360° marketingové kampaně. Public Relations 

může zahrnovat celou řadu aktivit ovlivňujících vztahy s cílovými skupinami, zejména 

pak oblasti tzv. společenské odpovědnosti (CSR), Filantropie, sponzoring, lobbing, 
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vydavatelskou činnost, různé formy přímé komunikace a v neposlední řadě 

medializaci. Pro jednotlivé aktivity je pochopitelně nutné určit vhodné nástroje. 

Nejvýznamnějším nástrojem PR jsou právě média, ve kterých se PR 360 zaměřuje na 

nezávislý redakční prostor bez podpory placené inzerce (ta může sloužit pro doplnění a 

podporu stěžejních výstupů). Efektivně cílená 360° medializace by měla zahrnovat mix 

relevantních médií, ať už se jedná o média zpravodajská, oborová, lifestylová, 

populárně-naučná nebo bulvárně zaměřená. Vždy samozřejmě s přihlédnutím na 

definované cílové skupiny. Z pohledu masového zásahu čtenářů hrají stále větší roli 

online média, kde jsou publikované texty přístupné a snadno dohledatelné řadu let. 

Tištěná média hrají svou roli zejména pro zprostředkování zcela aktuálních obecně 

platných informací a novinek, vztahujících se přímo k době publikování. 
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Podle principů 360° marketingové komunikace těží PR 360 ze synergického efektu 

umístění informací do všech relevantních typů médií. Je tak zajištěno doručení 

informací nejen pravidelným čtenářům, ale díky silnému přirozenému SEO i vysoká 

míra dohledatelnosti publikovaných informací. Pro ověření zásahu čtenářů jsou 

využívány pokročilé metody monitoringu médií, kdy je přihlíženo také k auditované 

měsíční čtenosti médií. Vždy je kladen důraz na měřitelné výsledky, i když aktivity v 

oblasti Public Relations a jejich celkový zásah není možné vždy exaktně postihnout 

pouze kvantitativními metodami. Monitoring médií může zajistit například webová 

aplikace MONITORING 360, která dokáže automatizovaně vyhledávat publikované 

zmínky v médiích a poukázat na celkovou auditovanou čtenost těchto médií. 

Pro dosažení dokonalého komunikačního kruhu 360° komunikace je nutné zaměřit se 

současně na obě oblasti: Public Relations a marketingovou komunikaci. Public 

Relations má za cíl budovat, posilovat a řídit vztahy s cílovými skupinami. Úlohou 

marketingové komunikace je nabídka produktů a služeb cílovým skupinám za účelem 

prodeje. 
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