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Úvod 

V rámci seminární práce se zaměříme na představení komunikační strategie k výstavě 

Bylo nebylo konané v Praze ve Fóru Karlín. Cílem kampaně bude přilákat co nejvíce 

návštěvníků na začátkem ledna 2021 končící výstavu. Upozorníme především na stávající 

formy komunikace, cílové skupiny kampaně, propagaci na sociálních sítích a další způsoby 

propagace, mimo jiné představíme i mediální plán. 

Bylo nebylo je imerzivní výstava nejslavnějších impresionistických děl slavných malířů 

– Vincenta van Gogha, Claude Moneta či Auguste Renoira. Výstava byla poprvé veřejnosti 

otevřena 18. září 2020.  
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1. Stávající komunikace 

Výstava Bylo nebylo není příliš aktivní na sociálních sítích. Například jejím 

Facebookovém profilu má pouze 230 sledujících a přidává příspěvky přibližně 2x až 3x 

do měsíce. Stránka však vznikla až v září roku 2020, a navíc výstava nemá opakující se 

charakter, což nejspíše odradilo provozovatele výstavy od vytvoření silné komunity na tomto 

profilu. 

Instagramový účet či jiné sociální sítě výstava dokonce vůbec nemá. Jediné zmínky 

o výstavě na Instagramu jsou buď díky Instagramovému profilu Fóra Karlín, anebo díky 

návštěvníkům, kteří své fotografie či videa na síť umístí. 

Provozovatelé výstavy však zprovoznili web Bylonebylovystava.cz, na kterém uživatelé 

najdou veškeré informace včetně cen vstupného, rezervačního systému, informací ke Covid-19 

či o umělcích. Celý web je velmi přehledný a celkem minimalistický. Obsahuje také ukázky 

videí a zvuku přímo z výstavy, což může potenciální zákazníky, kteří o návštěvě zatím jen 

přemýšlí, nalákat. 

Zmínky o výstavě se však objevily například na webu Fóra Karlín, Facebooku Fóra 

Karlín, Instagramu Fóra Karlín, na webech informuji.cz, prague.eu, idnes.cz, dilycoffee.cz, 

partybeep.cz, blesk.cz. O výstavě se však lidé samozřejmě dozvídali i pomocí Word od Mouth 

a ukázka byla i v seriálu Emily in Paris, i když to se nevztahovalo přímo k pražské výstavě, ale 

k předchozí instalaci v Paříži. 

2. Cílové skupiny 

Jako naši cílovou skupinu jsme určily především osoby zajímající se o umění, avšak 

s výjimkou uměleckých elit a odborníků, neboť tyto skupiny by zašly spíše na klasická 

originální díla do galerie a interaktivní výstavou by mohly pohrdat. Dále jsme jako cílovou 

skupinu stanovily osoby zajímající se o inovace a technologie, mladší generaci – převážně 

studenty středních a vysokých škol, kteří jsou aktivní na sociálních sítích a poté rodiny s dětmi, 

pro které by mohla být výstava zábavnější než návštěva klasické galerie. 

3. Propagace na sociálních sítích 

Výstavu budeme propagovat především na sociálních sítích, jelikož cílíme spíše 

na mladší lidi.  

Jako první bychom založily Instagram, kde bychom aktivně přidávaly příspěvky 

a stories. Sdílely bychom informace o autorech a dílech, zajímavosti o autorech, informace 
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o použité technice a celkové technologii imerzivní výstavy, a také odpočet do znovuotevření. 

Dále bychom uspořádaly soutěže o volné vstupenky. 

Poté použijeme Facebook, kde bychom sdílely fotografie nebo videa z výstavy, 

informace o autorech a dílech, vytvořili bychom událost výstavy a pořádaly bychom soutěže 

o volné vstupenky. 

Také bychom navázaly barterovou nebo placenou spolupráci s influencery, kteří by 

výstavu navštívili a následně by sdíleli své dojmy na Instagramu. Přidávali by fotografie, říkali 

své dojmy a doporučovali by výstavu svým sledujícím.  

V neposlední řadě bychom využily naše PR video, které bychom zkrátily a v této 

zkrácené verzi bychom ho publikovaly na naše sociální sítě. 

4. Partnerská média 

V rámci propagace výstavy máme v plánu spolupracovat s těmito partnerskými médii 

a redaktory: Česká televize (Jakub Anděl), IDnes.cz (Monika Zavřelová), Novinky.cz (Andrea 

Zunová), Pražský deník (Michal Káva, Denisa Holajová), Deník Metro, lifestylový časopis Joy, 

turistický portál Kudy z nudy (Štěpánka Orsáková), Prague.eu (Hana Menclová), 

Czechtourism.cz, portál Pražský patriot 

5. Model AIDAIS 

• A (Attention) 

U našich potenciálních návštěvníků vzbudíme pozornost aktivitou na webu, příspěvky 

na sociálních sítích a pomocí článků a fotografií v médiích.  

• I (Interest) 

Informace zveřejněné na sociálních sítích a v médiích vzbudí u lidí zájem o umění. 

K vzbuzení zájmu použijeme rovněž naše PR video, tak aby měl potenciální návštěvník 

možnost vidět přímo záběry z výstavy Bylo nebylo.  

• D (Desire) 

Následujícím krokem bude vyvolání touhy po produktu. Návštěvník se bude chtít stát 

součástí obrazů a navštívit inovativní výstavu. Dalším důvodem může být také touha 

po kulturním obohacení nebo fakt, že si bude chtít udělat originální fotografii na Instagram.  

• A (Action) 

Dalším krokem modelu je akce, což v našem případě znamená, že si návštěvník rezervuje 

termín výstavy, koupí si vstupenku a následně navštíví naší akci.  

• S (Satisfaction) 
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Po navštívení akce následuje poslední krok modelu, kterým je spokojenost. Zákazník bude 

z výstavy nadšený a doporučí akci svým známým a přátelům. Bude též publikovat fotografie, 

jež si na výstavě pořídil a prostřednictvím sociálních sítí bude šířit povědomí o výstavě Bylo 

nebylo. 
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6. Mediální plán 

Termín: 1.12.2020 – 31.12.2020 
 

Titul  Formát Cena za 1 inzerát Prosinec  Počet inzerátů Cena v Kč 

1. 2. 3. 4. 5. 

Facebook Příspěvky  500 Kč/den 1 2 1 2 1 7 3 500 Kč 

Facebook Událost 200 Kč/den 1 1 1 1 1 5 1 000 Kč 

Facebook Příspěvky 0 3 4 3 4 2 16 - 

Facebook PR video 200 Kč/den 1 1 1 1 1 5 1 000 Kč 

Instagram Fotky 300 Kč/den 3 3 3 3 2 14 4 200 Kč 

Instagram video 400 Kč/den 1 1 1 1 
 

4 1 600 Kč 

Instagram Příspěvky 0 3 3 3 3 3 15 - 

Web Fóra Karlín PR Článek  0 1 
    

1 - 

Web Bylo nebylo PR video 0 1 
    

1 - 

Youtube PR video 0 1 
    

1 -  

Časopis Joy foto inzerce (1/6 

strany) 

40 000 Kč/měsíc 1 
    

1 40 000 Kč 

Idnes.cz TZ – článek 0 1 
    

1 - 

Novinky.cz TZ – článek 0 1 
    

1 - 

Influenceři IG stories 345 Kč/vstupenka 
 

2 1 
  

3 1 035 Kč 
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Český rozhlas – 

kultura 

Podcast 0 
 

1 
   

1 - 

Počet inzerátů  
 

76 
 

Cena (Kč) 
  

52 335 Kč 

 

Začátek našeho plánu jsme zvolily 1.12.2020, jelikož v prvním týdnu prosince se měla výstava znovuotevřít, a tak jsme plán pojaly jako 

kampaň k poslední možnosti navštívení výstavy, jelikož měla na začátku ledna 2021 končit. Nakonec opatření vlády kvůli pandemii Covid-19 

výstavu zavřela dříve, avšak tento plán byl vypracován ještě před touto událostí. 

Do našeho plánu jsme zahrnuly Facebookové příspěvky, a to jak placené k propagaci, tak i neplacené jen pro udržení obsahu a pozornosti 

publika. Stejně tak jsme pojmuly i Instagramový profil, který bychom samozřejmě nejprve založily. Dále jsme zahrnuly články na webu Fóra 

Karlín a také přímo na našem webu Bylonebylovystava.cz. PR video, které již máme natočené by bylo umístěné na YouTube a dalo by se díky 

tomu přesdílet i na další soc. Sítě (Facebook, Instagram...). Největší položku v našem plánu tvoří inzerce v časopise Joy, kde bychom si zaplatily 

1/6 strany. Tento časopis jsme zvolily, jelikož si myslíme, že cílová skupina tohoto časopisu by se v určité časti mohla dost překrývat s naší cílovou 

skupinou. Zároveň se jedná o celkem dlouhodobou reklamu, jelikož se nachází v daném čísle samozřejmě po celou dobu prodeje čísla. Dále bychom 

využily současného trendu influencerů, kdy bychom 3 vybraným influencerům poskytly vstupenky na výstavu za to, že by výstavu zmínili na svém 

Instagramu. Dále bychom rozeslaly tiskové zprávy a předpokládáme, že by se zmínky o výstavě poté mohly objevit například na webech Idnes.cz 

a Novinky.cz. Líbila by se nám také zmínka v podcastu Českého rozhlasu – Kultura. Celkem počítáme, že by během měsíce prosince, který jsme 

si na kampaň vyhradily, bylo publikováno 76 příspěvků či inzerátů za celkovou cenu 52 335 Kč. 
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7. SMART analýza  

Cílem naší kampaně je do konce prosince přilákat co nejvíce návštěvníků na výstavu Bylo 

nebylo. 

• S (Specific)  

Skrze kampaň se dostaneme do podvědomí cílových skupin a přilákáme potencionální 

návštěvníky. 

• M (Measurable)  

Do konce prosince letošního roku budeme mít každý den naplněnou maximální možnou 

kapacitu výstavy. Vzhledem k opatřením proti šíření nemoci Covid-19 je omezena kapacita 

výstavy. A proto, aby se zamezilo čekání návštěvníků a lépe se regulovala kapacita výstavy, 

je třeba, aby si návštěvníci zakoupili vstupenky předem na stanovený čas. 

• A (Acceptable)  

Cíl je akceptovatelný, všechny přebíráme zodpovědnost za vymezený cíl.  

• R (Realistic)  

Cíl je realistický za předpokladu, že nedojde k úplnému zavření výstavy. 

• T (Time specific) 

 Plán probíhá od 3.prosince do 31. prosince, kdy bude výstava naposledy otevřena.  

8. Způsoby nízkonákladové propagace 

Mezi způsoby nízkonákladové propagace jsme jako první zařadili Word of Mouth 

marketing, v rámci, kterého budou návštěvníci referovat o akci svým známým a přátelům. Aby 

měla tato propagace pozitivní vliv na návštěvnost akce, musí být návštěvníci s výstavou 

spokojeni. Věříme, že je naše výstava natolik zajímavá a unikátní, že je možné této propagace 

využít.  

Dalším krokem je založení instagramového profilu výstavy Bylo nebylo, který 

v současnosti projektu chybí. Instagramový profil chceme využít k propagaci výstavy pomocí 

placených příspěvků. Zároveň chceme vytvořit instagramový filtr pro Instagram stories, 

přičemž je důležité, aby součástí tohoto filtru byl i název výstavy.  

Založili bychom také kanál na Youtube a publikovali na něm již hotové PR video 

výstavy a popřípadě jiná videa pořízená se záměrem její propagace.  

Dále chceme navázat barterovou spolupráci s instagramovými profily 

@cityofprague a @praguetoday. Za sdílení zajímavých záběrů z výstavy poskytneme správcům 

účtu vstupenky na akci zdarma.  
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A jako poslední způsob nízkonákladové propagace jsme zvolili propagaci výstavy 

prostřednictvím podcastu. Vybrali jsme si dva podcasty, které se běžně věnují kulturním 

tématům, a to Český rozhlas – kultura a Vinohradská 12.  

9. Rizika projektu 

 Jako hlavní riziko vnímáme možnost, že by se zavřely všechny kulturní instituce 

z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19, lidé by se pak i za předpokladu, že 

si předem zakoupili vstupenku na určitý čas, na výstavu nedostali. Abychom riziko snížily 

budeme průběžně sledovat aktuální situaci a skrze sociální sítě nabádat k dodržování 

hygienických opatření a omezení shromažďování.  

 Dalším rizikem je že i v případě, že by výstava byla otevřená, lidé si raději její návštěvu 

rozmyslí z důvodu obav nákazy, hrozí tak minimální návštěvnost výstavy a nevýdělečnost 

kampaně. Abychom snížily toto riziko, budeme informovat o opatřeních dodržovaných 

v prostoru výstavy o připravených dezinfekcích a dohledu na správné nasazení roušek 

a rozestupů mezi návštěvníky.  

 A posledním důležitým rizikem je výběr neefektivních komunikačních kanálů. 

V takovém případě by byla naše komunikační kampaň neúčinná, jelikož by se informace 

nedostaly ke klíčovým cílovým skupinám. Abychom snížily toto riziko, snažily jsme se pečlivě 

vybírat cílové skupiny a kanály, kterými je oslovíme.  

 

Rizika Důsledky Opatření 

Zavření výstavy z 

důvodu vládních 

opatření proti šíření 

nemoci COVID-19 

Návštěvníci (i ti, kteří si 

předem zakoupili 

vstupenku) se na výstavu 

nedostanou 

Průběžné sledování aktuálního 

vývoje situace, nabádání 

k dodržování opatření 

Lidé se budou obávat 

nákazy nemocí 

COVID-19, a tak se 

raději návštěvě výstavy 

vyhnou 

Nízká návštěvnost výstavy Informování o opatřeních, která 

jsou v prostoru výstavy 

dodržována, připravení 

dezinfekcí, dodržování správného 

nasazení roušek a rozestupů mezi 

návštěvníky 
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Špatný výběr 

komunikačních kanálů 

Nízká účinnost komunikační 

strategie, informace o 

znovuotevření výstavy se 

nedostane k cílovým 

skupinám, bude malý zájem 

o výstavu 

Určení vhodných cílových skupin 

a kanálů, skrze které je oslovíme 
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Závěr 

Imerzivní výstavu Bylo nebylo konanou v Praze ve Fóru Karlín výrazně ovlivnila 

opatření proti šíření nemoci Covid-19 a od září 2020 byla většinu času zavřená. Pravděpodobně 

kvůli nevyzpytatelné situaci nebylo její znovuotevření dostatečně propagováno. V naší práci 

jsme se proto věnovaly tématu propagace znovuotevřené výstavy především skrze oživené účty 

na sociálních sítích Bylo nebylo a Fóra Karlín, spolupráce s influencery, využití partnerských 

médií, webu Bylo nebylo a Fóra Karlín, inzerce v magazínech apod. Kampaň byla naplánována 

a rozvržena do celého měsíce prosinec 2020.  
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