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Dnešní agenda 
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Východiska případové studie & Cíle  

Použitá Metodologie 

 

Výsledky v detailu 

Rozpoznání kampaně a její  Branding – rozpoznání značky 

Diagnostika – hodnocení  dílčích aspektů kampaně 

Komunikace – doručené sdělení 

Dopad na znalost značky, vztah k ní a Uvažování o koupi 

 

Shrnutí - Poznatky MB o fungování (tiskové) reklamy a 

jak s tím korespondují výsledky 



Východiska  a cíle studie 
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Cílem studie je především ukázat na reálném příkladu ze slovenského trhu, jak 
tisková reklama funguje (a že funguje) i bez podpory jiných médií i v případě 
uvedení na trh zcela nové značky ve zcela novém segmentu.  

Tento výzkum je dalším krokem v dlouhodobých aktivitách, 

kterými se Asociácia vydavatelov tlače snaží  podporovat 

tisk jako inzertní médium.  

V této oblasti bylo již realizováno množství projektů jak 

celosvětově, tak i v Čechách a na Slovensku, přesto reálná 

lokální případová studie, která by přímo měřila efekt tisku při 

launchi nové značky není k dispozici. 

  

Organic Miswak Stick je na slovenském trhu značkou 

zcela novou a i kategorie přírodních dentálních produktů 

není známá . Kampaň, která jí uvedla na trh, byla navíc 

vedena pouze v tisku. Z těchto důvodů poskytuje měření a 

vyhodnocení dopadu unikátní příležitost.  

 



Organic Miswak Stick 
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Miswak je přírodní kartáček na zuby.  

Jedná se o paličku získanou z kořene stromu 

Salvadora persica, která obsahuje účinné látky 

zlepšující zdraví ústní dutiny. 

 

Miswak je účinnější v odstraňování zubního plaku a 

zánětu dásní. 

 

Na rozdíl od klasických zubních kartáčků z umělých 

materiálů je Miswak biologicky odbouratelný a 

nezpůsobuje žádné škody na životním prostředí. 

 



Výchozí pozice 
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Značka MISWAK byla tedy skutečně před kampaní zcela neznámá!! 

Kvantitativní poznávací výzkum značky, který si majitel 

značky realizoval v červenci 2014*, tedy bezprostředně 

před zahájením kampaně, ukázal, že: 

 

Značku Organic Miswak Stick dokázalo identifikovat 

pouze 0,5% respondentů 

 

 Nejvyšší podíl uživatelů doplňkových prostředků 

ústní hygieny je, podle vlastního vyjádření, v 

kategorii 35-54 let a obecně mezi ženami  

 Nejvyšší zájem o bělení zubů je na druhou stranu 

ve věkové kategorii 18-24 let. 

 

 

*Sběr probíhal v Bratislavě ve dnech 21.-27. července 2014 a zúčastnilo se ho 184 respondentů.  



O kampani 

Kampaň proběhla po dobu 8 týdnů  (4.8.2014 - Hospodarske noviny c.148 až do 
26.9.2014 -PRAVDA c. 221)  ve slovenském tisku.  V rámci kampaně se celkem využilo 9 
inzerátů. 

Značka MISWAK nerealizovala jiné nadlinkové aktivity a veškerý posun v klíčových 
atributech je tedy možné přímo připsat tisku a korelovat výsledky. 
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Proč MB ? 
Celá studie je volně ke stažení na 

stránkách: http://uvdt.cz/ 



Metodologie 
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Cílová skupina 

Sběr dat 

Velikost vzorku 

Délka dotazníku 

N= 121 týdně / celkem 7x121=847 respondentů 

Sběr dat probíhal od 18. srpna do 3. října  

Reprezentativní vzorek populace čtenářů tisku  

(alespoň občasní čtenáři) 

• Muži i ženy, 18-65 let  

• Sledují aspoň občas tištěná média (časopisy nebo denní tisk) 

CAPI (osobní dotazování  pomocí notebooků)  

Průměrná délka rozhovoru = 15 minut 



Výsledky studie 
Č T E N Á Ř I  T I S K U  
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Reklamy v kampani   

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 
12 

Na úvod: Tipněte si, které z 

nich byly nejvíc rozpoznány? 



Celková viditelnost kampaně 

14 
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Celkem v tisku

Povědomí o komunikaci značky 
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Tisk samostatně vybudoval poměrně vysoké povědomí o komunikaci 
značky  (hovoříme o povědomí PŘED ukázáním inzerátů) 

Po 8 týdnech kampaně  realizované POUZE v 

tiskových médiích se podařilo značce 

MISWAK dosáhnout povědomí o kampani na 

úroveň 42% (Brand Communication 

Awareness)  

 

 

 

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 



Reklamy v kampani  (… a jejich rozpoznání …) 

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 
14 

30% 28% 39% 

33% 31% 36% 

20% 54% 38% 

Báze: Ti, co viděli kampaň 

(N=480, 57%) 

Na úvod: Které z nich byly 

nejvíce rozpoznány? 



Celkové rozpoznání kampaně 

Povedzte prosím, či ste ktorúkoľvek z týchto reklám niekde videl/a. 15 

Viděli kampaň (%) 

57 

Ano 

Na základě ukázek potvrdilo 57% dotázaných, 

že některou z reklam viděli. 

Benchmark:  

TV reklamy (Slovensko) 59% 



Počet rozpoznaných reklam 

Povedzte prosím, či ste ktorúkoľvek z týchto reklám niekde videl/a. 16 

Lidé v kampani často rozpoznali více exekucí – Pokud si kampaně povšimli, tak 

pak zaregistrovali hned několik inzerátů – přes 50% vidělo 3 nebo více reklam 
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Pozn.: 1.4% si není jisto. 



Rozpoznání kampaně – vývoj v čase 
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Týden: 

Trvání kampaně – od 4.8. do 26.9.  

Sběr dat – od 18.8. do 3.10.  

Povedzte prosím, či ste ktorúkoľvek z týchto reklám niekde videl/a. 

Během 4. týdne kampaně vyšplhalo její rozpoznání k 60% a na této 

úrovni se udržovalo. Tedy v průběhu kampaně dosáhlo TV benchmarku.  

Benchmark: TV reklamy 

(Slovensko)  59% 



Rozpoznání značky 

Na akú značku to bola reklama? 18 

Inzerovaná značka 

Organic 
Miswak 
Stick, 17 

Miswak, 37 

Miswak 
Stick, 14 

Organic 
Miswak, 6 

Další 
podobné 

(neúplné)* , 
6 

Jiné, 9 

Neví, 12 

*např. Organic, přírodní zubní kartáček 

apod. 

Báze: ti, co rozpoznali kampaň 

74% správně Miswak 

17% uvedlo celý název inzerovaného produktu a značky. Značku 

Miswak správně uvedlo 74%. 



Diagnostika – hodnocení kampaně 

Povedzte mi teraz prosím, aký na vás tieto reklamy urobili dojem – áno-nie? 19 

Veľmi sa vám páčila/li 

Reklama pritiahla vašu pozornosť 

Pozrel/a ste si pozorne, čo reklama hovorí 

Bolo ľahké pochopiť, čo reklama hovorí 

Bolo zrejmé, že šlo o reklamu na značku Miswak 

Obsahovala zaujímavé novinky 

Hovorila niečo iné, ako ostatné reklamy na prostriedky starostlivosti o zuby 

Posolstvo z reklamy bolo pre vás zaujímavé a podstatné 

Posolstvo z reklamy bolo dôveryhodné 

Vyvolala vo vás záujem zistiť si o výrobku viac informácií 

Prinútila vás premýšľať o tom, že si výrobok kúpite 
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Benchmark:  

TV reklamy 

(Slovensko) 

Kampaň se líbila a dokonce více než je standard TV reklam.  

Sdělení bylo současně nadprůměrně relevantní, důvěryhodné a 

motivující k uvažovaní o koupi. 
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Doručené sdělení – spontánní vyjádření 

 Skúste vyjadriť vlastnými slovami, čo Vám reklama povedala o značke a ponúkanom produkte? 20 

Je přírodní/ organická/ 100% přírodní 48 

Pomáhá (efektivně) bělit zuby/ bělení zubů 43 

Je bez umělých/ chemických látek 18 

Novinka 15 

Čištění/ zubní hygiena 12 

Odstraňuje zubní plak 9 

Krásné zuby 5 

Je šetrnější/ šetrný 4 

Pomáhá udržovat zuby zdravé/ zdraví obecně 2 

Zářivý úsměv 2 

Je účinnější než jiné zubní kartáčky 2 

Je z exotického dřeva 1 

Lze používat bez pasty 1 

Obsahuje vitamíny 1 

Prodává se v lékárnách 1 

Prodává se v trafice 1 

Má vysoký účinek 1 

Dominujícím sdělením byla přírodní, organická podstata 

produktu (více jak 60% odpovědí) ,následovalo „bělení zubů“. 

I ostatní odpovědi jsou plně v souladu s tím, co značka o sobě 

chtěla říci. 

vyrába zubné 

kefky na prírodnej 

báze 

zubna kefka z 

prirodnych vlakien 

a ucinnymi latkami 

na biele zuby, 

100% prirodna 

ak chceš biele pekné 

zuby, jedine s touto 

značkou a kefkou od 

tejto značky 

Je to drievko, namoci sa 

do vody cistia sa zuby 

ako s normalnou kefkou 

Miswak je tycinka na cistenie a 

bielenie zubov na prirodnej baze bez 

pridavania chemikalii, vyuziva sa 

dlhodobo 



Smysluplnost a afinita 

Odlišnost 

Vyvolané  

asociace 

 

Dopad na vnímání značky 

Na základe tejto reklamy by ste povedal/a, že značka Organic Miswak Stick: … 21 
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Odpovedá vašim potrebám

Je vám blízka a sympatická

Ponúka niečo iné ako ostatné

Určuje trendy v starostlivosti o zuby

Je účinnejšia ako iné značky

Pomáha efektívne bieliť zuby

Je prírodná, organická

Pomáha udržovať zuby zdravé

Je bez umelých, chemických látok

Je šetrnejšia

Vyplatí sa za danú cenu

Benchmark:  

TV reklamy  

(Slovensko) 

Míra doručeného sdělení o přírodní, organické podstatě 

značky překračuje TV normu. 
Top box  

„určitě ano“  
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Viditelnost značky v médiích a jinde 

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 22 

Kromě tisku byla značka vidět hlavně přímo na místech 

prodeje. 

Srovnání pro ilustraci: 

Vedoucí kosmetická značka v ČR 

investuje půlročně do tisku zhruba 

500 ekvivalentů TV GRPs 

(přepočteno na peníze) a její 

viditelnost v tisku je na úrovni 25%   
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Dopad na viditelnost značky v médiích 

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 23 
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Povědomí o komunikaci celkem

V novinách (báze total)

V časopise (báze total)

Povědomí o komunikaci značky Organic Miswak Stick 

během kampaně vzrostlo prakticky z nuly na: 

 celkem  42% 

 v časopisech 29% 

 v novinách  14% 

Vytvoření takového povědomí v TV 

by při průměrném Awareness 

Indexu=3 vyžadovalo nejméně 2400 

GRPs.  



Hypotetický televizní model 

Vytvoření stejného  povědomí v TV by 

při průměrném Awareness Indexu=3 

vyžadovalo zhruba 2400 GRPs.  



  

Tisková 

GRPs 

Deníky 

TV GRPs 

Časopisy 

Ze studie MB: “Key Learning for Magazine Advertising Planning” (UK, Prosinec 1999) a naší 

studie „Výzkum účinnosti tiskové reklamy“ (ČR 2004) 

Rozdíl v působení médií: Stejné objemy reklamy vyvolávají 
odezvu s rozdílným průběhem růstu a vyprchávání 

Kampaň nebyla měřena delší čas po 

skončení, přesto lze předpokládat podobný 

průběh odeznívání 



Dopad na záměr koupit a používat 

26 

Bola by to Vaša 
prvá voľba, 6 

Vážne by ste o 
nej uvažoval/a, 

35 

Možno by ste o 
nej uvažoval/a, 

44 

O tejto značke 
by ste 

neuvažoval/a, 
15 

Keď si najbližšie budete vyberať prostriedok starostlivosti o zuby, do akej miery je pravdepodobné, že si 

vyberiete túto značku? 

Benchmark: TV reklamy 

(Slovensko) 

Top box: 5% 

Uvažování o koupi se během kampaně vyšplhalo v top boxu 

na 6%, což přinejmenším odpovídá TV normě a celkově ve 

vážném uvažování na 41% 



Spontánní znalost značky v kategorii přírodní péče a 
pobízená znalost značky 

27 Všimol/a ste si v poslednej dobe nejaké novinky v oblasti prírodnej starostlivosti o zuby?   Ako dobre poznáte tuto značku?  

Spontánní zmínky o značce Miswak dosáhly celkem 8%. Pobízená znalost 

je zatím 48%.  

Organic 
Miswak 
Stick, 4 

Miswak, 4 

_, 92 

1 

3 
12 

33 

52 

Túto značku pravidelne
používate

Túto značku ste už
vyskúšal/a

Videl/a nebo počul/a ste o
nej veľa, ale nikdy ste ju
nevyskúšal/a
Niečo ste o nej počul/a, ale
nikdy ste ju nevyskúšal/a

Nikdy predtým ste ju
nevidel/a ani o nej nepočul/a



Na kampaň zareagovaly podle očekávání více ženy …  

28 

54     

61     

Muži

Ženy

Rozpoznání reklamy (%) 
Každopádně i muži zaznamenali komunikaci značky 
v nezanedbatelném procentu – 36% si ji v poslední 
době všimlo 

36 

48 

Muži

Ženy

Zaznamenali komunikaci značky (%) 

Uvažování o koupi (% top2box) 

33 

49 

Muži

Ženy



Mladí lidé zareagovali na kampaň velmi dobře 

29 

Rozpoznání reklamy (%) 

Nejmladší věková skupina do 24 let rozpoznala 
reklamy vůbec nejlépe a také by nejčastěji 
uvažovala o koupi.  

Uvažování o koupi (% top2box) 
66 
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56 
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56 

18 – 24 let 

25 – 34 let 

35 – 44 let 

45 – 54 let 

55 – 65 let 
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18 – 24 let 

25 – 34 let 

35 – 44 let 

45 – 54 let 

55 – 65 let 



Kampaň nebyla jenom pro vzdělané 

30 

Rozpoznání reklamy (%) 

„Maturanti“ nejlépe rozpoznali reklamy a také 
projevili největší zájem o koupi. „Vysokoškoláci“ 
byli až druzí. 

Uvažování o koupi (% top2box) 25 

51 

63 

56 

Základní

Středoškolské bez
maturity /Vyučení

Středoškolské s
maturitou

Vysokoškolské
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Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské



Shrnutí výsledků 
V  K O N T E X T U  P O Z N AT K Ů  M B  O  F U N G O V Á N Í  T I S K O V É  

R E K L A M Y  

31 



42% dotázaných čtenářů zaznamenalo ve sledovaném období komunikaci značky Miswak 

- 29% v časopisech 

- 14% v denním tisku 

57% čtenářů rozpoznalo předložené ukázky reklam  

Z nich 74% správně přiřadilo k reklamám značku Miswak 

77% se líbila, 80% si ji pozorně prohlédlo a podle 90% bylo snadné pochopit, co se v reklamě 

říká. Podle 81% pak obsahovala zajímavé novinky 

48% spontánně uvádí, že nabízený produkt je zcela přírodní, organický a 43% , že pomáhá 

bělit zuby 

Podle 79% značka nabízí něco, co jiné značky nenabízí, odpovídá potřebám (74%) a určuje 

trendy v péči o zuby (74%)  

Celkem 41% by vážně uvažovalo o této značce při svém příštím nákupu. 

Shrnutí výsledků 

32 

Reklama se líbila, zaujala, byla jasná a srozumitelná a (tím) doručila 
jasně hlavní sdělení a motivovala ke koupi  



Shrnutí kampaně 

33 

Kampaň velmi dobře zafungovala i při launchi značky 

Kampaň generovala vysoké povědomí o komunikaci značky 

MISWAK zhruba na úrovni 2400 Grp. 

 

Kampaň byla dobře rozpoznatelná a spojená se značkou a 

více exekucí dobře pracovalo v kampani. 

 

Více si kampaně všímají ženy, ty ale o tento druh produktů 

(kategorii péče) mají obecně větší zájem. Zaujala ale i mladé, 

kteří jsou velmi vhodnou cílovou skupinou pro bělení zubů 

 

Nárůst ve spontánní znalosti značky z 0 na 8% je výrazný. 

 

Místa  prodeje (v trafikách, lékárnách a bioobchodech) byla 

vhodně zvolena. 



Časopisy hrají hlavní roli jako zdroje inspirace, jsou třetím nejdůležitějším faktorem ovlivňující nákup.  

Internet – je nejuniverzálnějším (od inspirace po ovlivnění nákupu) a navíc důvěryhodným zdrojem. 

Televize je pro čtenáře časopisů až čtvrtým zdrojem informací, je důležitá především pro inspiraci.  

Rádio a Billboardy slouží především jako prvotní inspirace, v ostatních fázích procesu již tolik nefigurují. 

Nejvíce důvěřujeme doporučením okolí. WOM hraje důležitou roli zejména v konečné fázi rozhodování o 

nákupu 

Každé medium má jinou roli v nákupním procesu 

.  

Tento aspekt tisku vhodně podpořil i kampaň MISWAK – inspirace novinkou 

Médium 
Inspiruje mě,  

dává tipy 

Když hledám 

více informací 

Když porovnávám 

značky a výrobky  
Nejvíce důvěřuji 

Má vliv na  

volbu značky 

Ovlivní  

konečný nákup 

Internet 51% 66% 63% 43% 47% 40% 

Doporučení přátel, známých = WOM 47% 42% 39% 51% 47% 49% 

Časopisy 56% 40% 29% 25% 31% 20% 

Televize 52% 23% 18% 16% 23% 16% 

Noviny 29% 22% 16% 14% 15% 13% 

Radia 16% 8% 5% 4% 6% 5% 

Billboardy, plakáty 15% 5% 3% 3% 5% 4% 

34 
Q: Podívejte se na jednotlivá média a zamyslete se nad fázemi procesu nákupu, tedy jak obvykle u Vás dochází ke konečnému rozhodnutí.  
Řekněte nám, prosím, která média využíváte v jednotlivých fázích nákupu. Můžete uvést jedno více nebo třeba žádné.  

Zjištění z výzkumu  rok  2010 a potvrzena i studií UVD 2011 



Jako zdroj inspirace pomáhají v porovnání s ostatními médii časopisy nejvíce především u výrobků 

z kategorie: bydlení, drogérie, kosmetika, móda a potraviny. 

 

Zdroj inspirace o značkách se liší v jednotlivých produktových 
kategoriích 

Právě pro značky  jako je MISWAK - na pomezí zdraví, péče a kosmetiky – 
je tisk zejména vhodný. 

0%

25%

50%

75%

Finance Auta Počítače, 
technologie

Potraviny Zdraví, 
doplňky  
výživy

Bydlení, 
nábytek

audio, 
video, foto

Cestování Drogérie Kosmetika Móda

TV Časopisy Noviny Internet Billboardy, plakáty Rádio
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Kreativa kampaně 

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 
36 

Inzeráty byly dobře koncipované - 

vhodně se využilo více inzerátů v 

rámci kampaně.   

Výrazný vizuál, jasné sdělení a 

značka viditelně a vhodně umístěna. 



Několik rad pro Vaší tiskovou 
kampaň 
V  K O N T E X T U  P O Z N AT K Ů  M B  
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Silné stránky efektu reklamy v časopisech (ale i v 
novinách) 

Zaujetí Čtení je aktivní 
proces 

Multitasking 
menší problém, 

aktivní pozornost 

Aktivní 
výběr 

Titul si vybírám 
sám, identifikuji 

se 

Důvěryhodnost 
přenesena na 

komerční sdělení 

Potřeba Inspirace, 
uvolnění, poznání 

Aktivní 
objevování 

nového 

Rada Praktické 
instrukce 

Nejen „co“,  

ale i „jak“ 



Kreativita je důležitá 

39 

Méně je více 

Výrazný titulek a dobře 

strukturovaný text 

Zdánlivé detaily 

Na velikosti záleží 



Jednoduchost 

40 

• Jednoduchý layout – obrázek, který nerozptyluje u poutá 

pozornost na logo 

100% 

Strávený čas 12,8s 



Kreativita je důležitá 

41 

Méně je více 

Výrazný titulek a dobře 

strukturovaný text 

Zdánlivé detaily 

Na velikosti záleží 



Výrazný titulek 

42 

50% 

Strávený čas 10.91s 

Dobře fungující výrazný titulek 

Text strukturovaný v odrážkách 

Dominantní obrázek 

• Optimální „architektura“ tiskové reklamy z hlediska rozvržení 

jednotlivých prvků 



Kreativita je důležitá 

43 

Méně je více 

Výrazný titulek a dobře 

strukturovaný text 

Zdánlivé detaily 

Na velikosti záleží 



Není obličej jako obličej... 

44 

Který z těchto inzerátů podle vás funguje lépe? 



Kreativa vs. velikost inzerátu 

45 

Méně je více 

Výrazný titulek a dobře 

strukturovaný text 

Na velikosti záleží 

Zdánlivé detaily 



Velikost inzerátu 

46 

• větší inzerát  obecně zaručuje jak delší 

čas, který nad ním čtenář stráví, tak 

větší % těch, kteří jej zaznamenali 

100% 

Strávený čas 4,68s 
60% 

Strávený čas 0,97s 

90% 

Strávený čas 2,97s 

100% 

Strávený čas 6,96s 

100% 

Strávený čas 1,14s 

10% 

Strávený čas 0,23s 

 

60% 

Strávený čas 1,19s 

 



Srovnatelná case study z ČR   
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Informace o kampani 

Kosmetika A 

Agentura  XXXXX 

Inzerent   XXXXX 

Značka/produkt  Kosmetika A 

Kategorie  Kosmetika  

Cílová skupina  XXXX 

Cíl kampaně  zavedení nové značky na trh (březen 2002), 

   mediální podpora launche, vytvoření povědomí 

   o nové značce 

Tisková kampaň:  

•období kampaně květen-červen 2002 

•počet exekucí  2 

•formát   barevná celostrana + vkládané pohlednice 

•výběr titulů  jen časopisy, exkluzivní, ženské tituly 

•objem kampaně  20 inzerátů v 9 titulech + 3 vklady = 60 GRP 

Televizní kampaň: TV později – srpen-září = 472 GRP 

Ostatní média:  bez   



Kosmetika A tiskt 

0 

10 

20 

30 

40 

0.0 

4 

5 

10 

19 

  

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2002 
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Awareness Index 

Tiskt 

0 

50 

0 

60 

13 

0 

25 

0 
2 TV 

Tisk  
Komunikace celkem 

Model 
Base Level 

Povědomí o komunikaci značky v tisku se 

zvýšilo během kampaně na 5 % a na této úrovni 

se udrželo i po jejím skončení. To odpovídá 

ekvivalentu zvýšení povědomí o 13 % na 

prvních 100 GRP = AI=13. Rolling 4 weekly data  

Kosmetika A 
GRP model - Tisk 



Kosmetika D 

Kosmetika B 

Kosmetika C 

Kosmetika A 

Kosmetika E 
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15 

54 

14 

17 
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28 
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27 
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16 

46 

1.6 
1.6 

33 

17 

  
Rolling 4 weekly data  

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2002 
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Kosmetika A 
Spontánní 

uvedení značky 

Úroveň spontánních zmínek o značce 

zůstává po obou kampaních poměrně nízká  



Kosmetika A  
Souhrn výsledků 

Vyhodnocení finančních ukazatelů při porovnání 

vstupů – nákladů na kampaň  - a dopadu kampaně 

podle jednotlivých médií: 

Tisk 
Týdeníky a měsíčníky 

TV 

GRPs 60 472 

Cena  2.837.545 4.331.940 

Zvýšení povědomí o 

komunikaci značky*) 

8 10 

Cena za % zvýšení  363 788 

 

455 994 

 

*) Vypočteno jako „efektivní GRPs“ = AI x GRPs / 100 



Appendix 
V Ý S L E D K Y  V  D E TA I L E C H  P O D L E  S O C D E M  S K U P I N  
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Rozpoznání reklam podle pohlaví 

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 
53 

30% 28% 39% 

33% 31% 36% 

20% 54% 38% 

Báze: Ti, co viděli kampaň 

(N=480, 57%) 

Muži – 54%  

Ženy – 61% 29% 

30% 

30% 

26% 

35% 

43% 

33% 

33% 

25% 

37% 

37% 

34% 

19% 

22% 

55% 

52% 

35% 

41% 



Rozpoznání reklam podle typu čtenářů 

54 

50% 

59% 

71% 

53% 

vlažní čtenáři

čtenáři denního tisku

čtenáři časopisů

čtenáři obojíhoČtou pravidelně časopisy i denní 

tisk   32% 

 

Čtou aspoň 3x měsíčně časopisy, 

méně denní tisk  23% 

 

Čtou aspoň 3x týdně denní tisk, 

méně často časopisy  19% 

 

Čtou obojí méně často  26% 

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 



Zaznamenali komunikaci značky – podle čtenářů 
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Čtou pravidelně časopisy i denní 

tisk   32% 

 

 

Čtou aspoň 3x měsíčně časopisy, 

méně denní tisk  23% 

 

 

Čtou aspoň 3x týdně denní tisk, 

méně často časopisy  19% 

 

 

Čtou obojí méně často  26% 
37% 

36% 

51% 

44% 

13% 

13% 

19% 

13% 

26% 

19% 

42% 

29% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

vlažní čtenáři

čtenáři deního tisku

čtenáři časopisů

čtenáři obojího

V časopisech

V novinách

Celkem

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 



Uvažovali by o koupi – podle typu čtenářů 

56 

Čtou pravidelně časopisy i denní 

tisk   32% 

 

Čtou aspoň 3x měsíčně časopisy, 

méně denní tisk  23% 

 

Čtou aspoň 3x týdně denní tisk, 

méně často časopisy  19% 

 

Čtou obojí méně často  26% 

Keď si najbližšie budete vyberať prostriedok starostlivosti o zuby, do akej miery je pravdepodobné, že si vyberiete túto značku? 

35% 

33% 

48% 

45% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

vlažní čtenáři

čtenáři deního tisku

čtenáři časopisů

čtenáři obojího



Rozpoznání reklam podle pohlaví a věku čtenářů 

57 

56% 

54% 

56% 

59% 

66% 

55 – 65 let 

45 – 54 let 

35 – 44 let 

25 – 34 let 

18 – 24 let 

61% 

54% 

ženy

muži

Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 



Zaznamenali komunikaci značky – podle pohlaví a 
věku čtenářů 
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48% 

36% 

15% 

14% 

35% 

23% 

ženy

muži

V novinách V časopisech Celkem

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 

42% 

44% 

38% 

45% 

39% 

27% 

30% 

26% 

35% 

26% 

17% 

15% 

15% 

14% 

10% 

55 – 65 let 

45 – 54 let 

35 – 44 let 

25 – 34 let 

18 – 24 let 



Uvažovali by o koupi – podle pohlaví a věku čtenářů 
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31% 

45% 

39% 

42% 

49% 

55 – 65 let 

45 – 54 let 

35 – 44 let 

25 – 34 let 

18 – 24 let 

49% 

33% 

ženy

muži

Keď si najbližšie budete vyberať prostriedok starostlivosti o zuby, do akej miery je pravdepodobné, že si vyberiete túto značku? 



Rozpoznání reklam podle vzdělání čtenářů 

60 Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 

56% 

63% 

51% 

25% 

Vysokoškolské

Středoškolské s
maturitou

Středoškolské
bez maturity
/Vyučen/a

Základní



Zaznamenali komunikaci značky – podle vzdělání 
čtenářů 

61 

56% 

47% 

35% 

0% 

30% 

36% 

19% 

0% 

16% 

16% 

12% 

0% 

Vysokoškolské

Středoškolské s
maturitou

Středoškolské
bez maturity
/Vyučen/a

Základní

V novinách

V časopisech

Celkem

Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 



Uvažovali by o koupi – podle vzdělání čtenářů 

62 Keď si najbližšie budete vyberať prostriedok starostlivosti o zuby, do akej miery je pravdepodobné, že si vyberiete túto značku? 

43% 

45% 

33% 

26% 

Vysokoškolské

Středoškolské s
maturitou

Středoškolské
bez maturity
/Vyučen/a

Základní



Rozpoznání reklam podle pracovně ekonomické 
pozice čtenářů 

63 Ukážem Vám teraz znovu obrázky reklám. Skúste teraz označiť tie reklamy, o ktorých si myslíte, že ste ich už 

niekedy predtým videl/a. 

66% 

57% 

58% 

88% 

59% 

55% 

54% 

54% 

64% 

ostatní nepracující

studující

důchodci

v domácnosti

soukromí
podnikatelé

dělníci

ve službách

úředníci, technici

vyšší,
management



Zaznamenali komunikaci značky – podle vzdělání 
čtenářů 

64 Povedal/a ste, že ste v poslednej dobe videl/a, počul/a alebo čítal/a niečo o Organic Miswak Stick. Môžete povedať, kde to bolo? 

52% 

22% 

29% 

84% 
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43% 

37% 

44% 

53% 

33% 

16% 
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59% 
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35% 
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8% 
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14% 

8% 

15% 

20% 

ostatní nepracující

studující
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soukromí
podnikatelé

dělníci

ve službách

úředníci, technici

vyšší,
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V novinách
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Celkem



Uvažovali by o koupi – podle pracovně ekonomické 
pozice čtenářů 

65 Keď si najbližšie budete vyberať prostriedok starostlivosti o zuby, do akej miery je pravdepodobné, že si vyberiete túto značku? 

33% 

38% 

27% 

48% 

43% 

34% 

40% 
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53% 

ostatní nepracující

studující

důchodci

v domácnosti
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ve službách
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Klíčové ukazatele v demografické struktuře 

66 

Uvažování o 

koupi

celkem v novinách
v 

časopisech

"Je přírodní, 

organická"

"Efektivně 

bělí zuby"
top2box

Celkem 42 14 29 57 74 92 81 41

Pohlaví

Muži 36 14 23 54 69 88 78 33

Ženy 48 15 35 61 78 95 84 49

Věk

18 – 24 let 39 10 26 66 75 95 81 49

25 – 34 let 45 14 35 59 65 92 80 42

35 – 44 let 38 15 26 56 75 93 83 39

45 – 54 let 44 15 30 54 80 91 81 45

55 – 65 let 42 17 27 56 80 88 79 31

Vzdělání

Základní 0 0 0 25 44 75 83 26

Středoškolské bez maturity /Vyučen/a 35 12 19 51 71 86 79 33

Středoškolské s maturitou 47 16 36 63 75 94 80 45

Vysokoškolské 45 16 30 56 78 96 86 43

Pracovně ekonomická pozice

vyšší, management 53 20 35 64 . 94 82 53

úředníci, technici 44 15 33 54 . 93 87 50

ve službách 37 8 28 54 . 95 87 40

dělníci 43 14 25 55 . 89 76 34

soukromí podnikatelé 42 26 28 59 . 86 78 43

v domácnosti 84 16 59 88 . 100 84 48

důchodci 29 12 24 58 . 78 63 27

studující 22 8 16 57 . 96 77 38

ostatní nepracující 52 23 33 66 . 95 74 33

Báze:

Povědomí o komunikaci značky 

Miswak
Hlavní sdělení

Celý vzorek: 747 Ti, co rozpoznali reklamu: 480

Rozpoznání 

reklamy

Rozpoznání 

značky


