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Úvod

Úvod 

Cílem  této  seminární  práce  je  analýza  dosavadních  forem  komunikace  festivalu  Pražský

Majáles  ročník  2021 a  sestavení  komplexního  mediálního  plánu včetně  analýzy  sestavení

předběžného rozpočtu.  Je stanoven cíl  kampaně a na základě cíle vybudován návrh pojetí

mediální  kampaně pro ročník 2021 za  použití  modelu AIDA.   Byla provedena  analýza  a

identifikace rizik a jejich možných dopadů na festival a případných řešení. Jsou stanoveny

kontrolní  mechanismy  a  za  pomoci  metody  SMART  jsou  hodnoceny  projektové  cíle.

Mediální plán je zakončen rozpočtem, obsahující všechny náklady spojené s kampaní.
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Úvod

1 Dosavadní formy komunikace 

Mezi hlavní komunikační kanály, které Pražský Majáles využívá jednoznačně patří oficiální

webové stránky festivalu a profily na sociálních sítích Instagram a Facebook. Organizátoři

festivalu zasílají také newslettery prostřednictím emailů a zařizují reklamy v rádiích jako je

například rozhlasová stanice Radio Wave. Kapely a interpreti kteří na festivalu vystupují, o

tom dávají svým sledovatelům vědět na svých sociálních sítích a i tím má festival větší dosah.

Tím,  že  se  jedná  především  o  studentské  oslavy  a  Král  a  Královna  Majálesu  se  volí  ze

studentů  pražských  vysokých  škol,  má  Pražský  Majáles  reklamu  i  dosah  mezi  studenty,

protože se o festivalu píše například i na facebookových stránkách vybraných vysokých škol. 

1.1 Facebook a Instagram

Facebookovou stránku Pražského Majálesu sleduje přes 50 tisíc lidí a 51 tisícům se

stránka líbí. Stránka slouží jako informační kanál mezi organizátory a návštěvníky festivalu.

Organizátoři zde sdílejí za normální situace aktuální informace o přípravách festivalu, o tom,

jaké bude v den festivalu počasí či na jaké kapely a interprety se mohou návštěvníci těšit.

Dávají sem také vědět o průběhu průvodu, který se koná před oficiálním vypuknutím festivalu

v pražských Letňanech. Během této nemilé doby v koronavirové pandemii zde organizátoři

informují o přesouvání festivalu na jiné datum, o možnostech refundace vstupenek a dalších

důležitých informacích. Vždy pár dní po skončení majálesových oslav se zde objeví odkaz na

After movie daného ročníku. 

Instagramový účet Pražského Majálesu sleduje 3 321 lidí, což je o poznání méně než

na  účtu  facebookovém.  Na  této  sociální  platformě  sdílí  fotky  z příprav  i  ze  samotného

festivalu. Oznamují zde jaký interpret a na jaké stagi vystoupí a stejně jako na Facebooku

sdílí počasí dne, kdy se má festival konat a k tomu sdílí tipy a triky na to, co si s sebou do

areálu festivalu vzít nebo nevzít a bez čeho se neobejdete. 

1.2 Webové stránky

Na webových stránkách Pražského Majálesu praha.majales.cz můžete najít prakticky

všechno potřebné. Informace o koupi vstupenek, program dne festivalu, partnery festivalu i

aktuální informace, které především v této době návštěvník festivalu ocení. 
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2 Záměry a cíle kampaně 

Hlavním  cílem  naší  mediální  kampaně  je  rozšířit  povědomí  o  festivalu  a  přilákat  více

příznivců. Díky tomu, že festival Pražský Majáles je poněkud specifická akce, konající  se

každé jaro, bude pro jeho propagaci stěžejní propracovaná a efektivní kampaň. To znamená,

že propagace musí být včasná a promyšlená. 

K naplnění hlavního cíle plánujeme využívat nástroje online marketingu, takže kampaň bude

hlavně  prostřednictvím všech  sociálních  sítí,  prostřednictvím rozhlasů  a  podcastů.  Ovšem

mediální kampaň nechceme mít jen prostřednictvím online marketingu, rádi bychom zahrnuli

i klasické reklamy v metru a propagační letáky a plakáty.

Cílem kampaně je udržet si i přes koronavirové období své fanoušky, aby v době, kdy se bude

festival smět uskutenčit, měl stejně vysokou návštěvnost, jako v předchozích letech. Kampaň

by měla sloužit nejen k udržení si stávajících fanoušků, ale zároveň přilákat další příznivce a

navýšit tak počet sledujících na sociálních sítích včetně youtube kanálu.
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3 Cílové skupiny 

3.1Studenti

Primární cílovou skupinou Pražského Majálesu jsou studenti ve věku cca 14-25 let. Ti jsou

přímo propojeni s představou majálesu ve všeobecném povědomí. Projekt je tímto specifický,

neboť je silně orientován na jednu cílovou skupinu. Jsou to mladí studující lidé, především s

trvalým  nebo  dočasným  bydlištěm  v  Praze,  kteří  se  chtějí  bavit,  seznamovat.  Přiláká  je

možnost  slavit  příchod jara prostřednictvím průvodu a následných koncertů,  které formou

připomínají festival. 

Dalším lákadlem pro tuto cílovou skupinu je také seznam interpretů, kteří tvoří z velké části

hudbu orientovanou právě na mladé lidi. Volba krále a královny Majálesu z řad studentů je

tradiční součást oslav. 

3.2Mladí pracující lidé

Pražský Majáles je atraktivní pro mladé lidi kolem 30 let, kteří sice již nestudují, ale chtějí se

odreagovat od pracovního života a pobavit se. Především jde o lidi, kteří  žijí  či pracují  v

Praze. Přilákat je může mladistvá atmosféra, vystupující interpreté či nostalgie, pokud se v

minulosti Pražského Majálesu zúčastňovali. 

3.3Děti v doprovodu rodičů

Majálesu se mohou chtít zůčastnit mladší děti 5-10 let, se kterými půjdou jejich rodiče jakožto

doprovod.  Rodiče  také  dětem  poskytnou  finanční  prostředky  na  zakoupení  vstupenek.

Primárně se bude jednat o obyvatele Prahy.

Mladší  děti  se  mohou  o  Majálesu  dozvědět  prostřednictvím  sociálních  sítí,  od  starších

sourozenců nebo od starších spolužáků či kamarádů. Akce pro ně může být lákavá právě z

důvodu účasti  starších  kamarádů  a  také  proto,  že  někteří  z  vystupujících  interpretů  mají

částečně dětské publikum/jejich tvorba je orientovaná na mladší posluchače. 
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4 Návrh pojetí kampaně

Cílem kampaně je udržet stávající návštěvníky a mít stejnou návštěvnost festivalu jako byla

před pandemií covid-19. 

Kampaň bude začínat v červnu 2021 a bude probíhat  až do října 2021 a bude zakončena

aftermovie z festivalu a pozvánkou na další ročník. Dříve začínat by nemělo smysl, vzhledem

ke stále měnící se pandemické situaci a chaotickým vládním nařízením by se mohlo stávat, že

by  potenciální  návštěvníci  nenakupovali  lístky  v předprodeji  z důvodů  obav  o  konání

festivalu.  Hlavními  komunikačními  kanály  použitými  pro  tuto  kampaň  budou  doposud

vybudované  profily  na  sociálních  sítích.  Na  síti  facebook  budeme  vydávat  status  o

pokračování  příprav festivalu  a  fotky z realizací  příprav.  Mimo tyto  pravidelné  příspěvky

budeme přidávat plakáty s potvrzenými kapelami na festival. Na instagramu budeme přidávat

fotku z progresu příprav do stories (například ankety s hádáním kapel apod.) a fotky a plakáty

na hlavní kanál. Další využívaným prostředkem instagramu pražského majálesu bude IGTV

streaming videa a kde budeme pouštět ukázky kapel na které se návštěvník může těšit, během

festivalu průběžná živá vysílání z různých stagí apod.  Využívat budeme i dosavadní rádiové

kanály  a  budeme  pravidelně  vysílat  reklamní  spoty  s informacemi  o  konání  festivalu  a

účastnících se interpretech. 

Mimo online propagace budeme využívat i reklamní bannery v metru, kde umístíme plakáty

s datem konání  festivalu,  místem,  s interprety  účinkujícími  rozdělených  podle  stagí  a  QR

kódem s proklikem na webové stránky. 

Na  webových  stránkých  budou  k nalezení  veškeré  informace  týkající  se  festivalu,  obsah

sdílený na sociálních sítích bude k nalezení u aktualit, bude zde k nalezení program festivalu,

datum a místo konání, mapka areálu, seznam interpretů, organizační pokyny pro návštěvníky

a nebo například galerie (z minulých let a po festivalu i přidání fotek z letošního roku). Přes

webové stránky bude možné zakoupit si lístky v předprodeji do všech částí areálu.
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4.1Model aida

MODEL AIDA

A=attention Upoutat pozornost kampaní na 
sociálních sítích, webových 
stránkách a ostatních 
komunikačních kanálech

I=interest Zaujmout údernou grafikou a 
propagací o konání se festivalu

D=desire Pravidelnými příspěvky na 
sociálníách sítích a reklamních 
spotech v rádiu nalákat posluchače 
na široký výběr interpretů a 
doporovodného programu

A=action Kampaň bude podněcovat 
návštěvníka ke koupi lístků 
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5 Mediální plány kampaně 

Mediální  plán,  který  jsme  sestavili  zohledňuje  jednotlivé  položky  propagace  v

jednotlivých týdnech v měsíci. Festival Pražský Majáles se bude s největší pravděpodobností

konat ke konci října 2021. S jeho propagací chceme začít už na začátku června roku 2021 za

pomocí  sociálních  sítí,  reklam v podobě  plakátů,  reklam v metru  na  lince  C  a  PR  videa

s rozhlasovou  reportáží.  Již  ze  začátku  měsíce  června  se  na  Facebooku  a  na  Instagramu

začnou objevovat reklamy na blížící se Pražský Majáles. V tom samém měsíci budeme mít

placenou reklamu po dobu jednoho týdne na platformě YouTube. V červnu budou po Praze

nově rozvěšeny i plakáty rozměrů A2 a A6 a po dobu jednoho týdne budete moci potkávat i

reklamu  na  Majáles  na  měnících  se  obrazovkách  ve  stanicích  metra  linky  C.  Vzhledem

k tomu, že naše kampaň začíná právě v červnu uvedeme v tomto měsíci rozhlasovou reportáž

s důležitými informacemi o aktuální situaci  s festivalem a dalšími důležitými informacemi.

V následujících třech  měsících se  bude kampaň vyvíjet  víceméně stejným způsobem jako

v červnu s tím rozdílem, že ve druhé polovině srpna uvedeme PR video týkající se Pražského

Majálesu. V posledním měsíci říjnu se aktivita zintenzivní, protože v tomto měsíci kampaň

bude probíhat pouhé 2 týdny. Celá mediální kampaň by měla vyjít na 40 500 Kč bez nákladů

na grafika a vylepení plakátů. 
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6 Návrhy dalších způsobů propagace

Jakožto jeden z dalších způsobů propagace chceme letos využít pravidelné soutěže o lísky na

dnes mladými jedné z nejvíc používaných aplikací Tik Tok. Celá tato aplikace funguje na

principu krátkých videí  s  hudebním doprovodem, a to  je  naprosto ideální  pro náš  záměr.

Plánujeme po dobu osmi týdnů každý týden vybrat jednu písničku některého z vystupujících

interpretů a nechat lidi, aby na něj vytvořili co nejzajímavější video a označili nás v něm. Poté

každý týden vybereme jednoho vítěze a ten obdrží čtyři lístky na Majáles. Pro nás to bude

nespočet reklamních videí na sociálních sítích, aniž by nás to stálo jakýkoliv kapitál. Dále

bychom chtěli navázat spolupráci s několika influencery, kteří pravidelně navštěvují Majáles

a budou v období několika týdnů před letošním Majálesem sdílet svá vzpomínková videa na

minulé  ročníky  na  svých  sociálních  sítích.  Tímto  způsobem  budeme  schopni  našim

potencionálním návštěvním ukázat videa, které zachycují  jedinečnou atmosféru Majálesu a

emoce s ním spojené. 
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7 Identifikace rizik 

Riziko
Možnost snížení

rizika
Síla faktoru

(1-5)
Pravděpodobnost

dopadu (1-5)
Celková
intenzita

Nevyužití
vstupenek

Informační
kampaň

3 3 9

Velké množství
zájemců

Dostatečná
informovanost

1 3 3

Omezení počtu
návštěvníků

- 4 4 16

COVID Pass 5 3 15
Hygienická opatření - 4 4 16
Méně vystupujících Náhradníci 2 2 4

Zrušení akce - 5 2 10

Pro každý projekt je nutné mít analýzu rizik, ve které se mapují rizika a připravují

různé možnosti snížení dopadu rizik.

Jelikož byl festival dvakrát zrušen a posunut již dvakrát v rámci epidemiologických

opatření,  i  využití  vstupenek  bylo  posunuto.  Lidé  mohli  tyto  vstupenky  využít  v rámci

následujícího posunutého termínu. Jelikož už je to jeden rok, tak některá lidé mohou na toto

zapomenout, nemusí tuto vstupenku využít, vrátit, nebo vyměnit. Což může znamenat spoustu

nevyužitých míst a sníženou návštěvnost. Možnost snížení je dostatečná informační kampaň.

Velké množství zájemců, je spojené s předchozím rizikem, může být málo míst kvůli

nevyužití  vstupenek,  a  tudíž se na všechny nedostane,  anebo kvůli  velkému zájmu,  kvůli

zrušení epidemiologických opatření.  Tato akce se koná v září a dalo by se říct, že to bude

jedna z prvních akcí  po pandemii.  Proto je důležité zase dostatečně informovat zájemce o

festival.

Ještě  větším  problémem  může  pokračování  epidemiologických  opatření  v rámci

epidemie Covid-19. Tyto opatření mohou mít několik projevů. Vláda může nařídit omezený

počet návštěvníků pod možnosti areálu, což se může projevit na snížených výnosech z akce.

Dále možnost COVID Passu a aby ho lidé dostali, budou muset být očkovaní a což zase může

snížit  návštěvnost,  a  také  to  může  vést  ke  vracení  vstupenek.  Někteří  vystupující,  kteří

nebudou naočkovaní se stále mohou nakazit, takže se nebudou moci zúčastnit akce a bude

nutné mít seznam náhradníků. A pokud by se epidemiologická situace díky novým mutacím,

ještě více zhoršila je zde možnost dalšího zrušení a posunutí festivalu.
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8 SMART cíle 

S – specific Rozšíření povědomí o festivalu
Udržení návštěvnosti vzhledem

k pandemii

M – measurable
Reakce na sociálních sítích,

návštěvnost webových stránek
Počet návštěvníků festivalu,
počet prodaných vstupenek

A - achievable Cíle jsou dosažitelné, po zkušenostech z minulých ročníků

R - realistic
Festival má velkou působnost

na sociálních sítích
Festival je velice vyhledávaný

cílovou skupinou

T – time-based
6 měsíců před začátkem

festivalu
Konání festivalu 28. září
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9 Rozpočet kampaně

Níže se nachází výčet položek rozpočtu naší mediální kampaň. Náklady na kampaň

budou představovat především vytištění propagačních letáků, plakátů a reklam na sociálních

sítích. 

Tištěné  letáky  a  plakáty,  které  budou  potenciální  návštěvníky  informovat  o

nevyprodaných lístkách a o situaci, kdy se festival bude konat. Tiskoviny bude konzultovat

marketingové oddělení s grafikem, který spolupracuje s Pražským Majálesem už několik let.

O roznos a vylepování plakátů a letáků se postarají Městské části v Praze, které marketingové

oddělení Pražského Majálesu osloví a zaplatí jim za poskytnuté služby.

Ceny za  vytištění  plakátů  velikosti  A2 a  letáků  velikosti  A6 se  budou pohybovat

v cenovém rozmezí 0, 75 Kč za kus (velikost A2) a 0,40 Kč za kus za menší formát (A6).

Plakátů A2 bude 10 000 kusů a plakátů A6 bude 15 000 kusů. Peněžní ohodnocení,  které

získá grafik za navržení letáků a plakátů, se bude pohybovat okolo 10 000 Kč. 

Internetové  reklamy  použijeme  na  Facebooku,  Instagramu  a  propagační  videa  na

YouTube kanále.  Internetové reklamy budou na sociálních sítích rozvrženy cca 1 reklama

týdně po dobu pěti měsíců, než se festival bude smět uskutečnit.

 

Položka Počet ks Cena Výpočet Celková cena
Tiskoviny

plakáty A2 10 000 ks 0,75/ ks 10 000 * 0,75 7 500 Kč
plakáty A6 15 000 ks 0,40/ ks 15 000 * 0,40 6 000 Kč
reklamy v metru trasa C 5 ks 1 900 Kč / měsíc 1 900 * 5 9 500 Kč
vylepení plakátů - - - 8 000 Kč
grafik - - - 10 000 Kč

Internetová reklama
Facebook 30 ks 1 000 Kč / měsíc 1 000 * 5 5 000 Kč
Instagram 30 ks 1 000 Kč /měsíc 1 000 * 5 5 000 Kč
YouTube kanál 5 ks 1 500 Kč / ks 5 * 1 500 7 500 Kč

CELKOVÁ SUMA: 58 500 Kč

3PS391 – Komunikace a public relations 12/14



Úvod

Závěr

Na  začátku  práce  jsme  analyzovali  dosavadní  mediální  kampaně  Pražského  Majálesu  z

předchozích ročníků této akce.  Poté jsme definovali  jeho cílovou skupinu potencionálních

návštěvníků, na které se tyto kampaně snažily cílit. Poté jsme začali vytvářet letošní kampaň s

ohledem na fakt, že letošní ročník bude postihnutý pandeminií Covid-19. Tato kampaň bude

probíhat primárně v online prostředí s minimálním využítí reklamy mimo online prostor. Při

plánování kampně byl využit model Aida a poté jsme vytvořili mediální plán naší kampaně

která bude stát 58 500 Kč včetně veškerých nákladů spojených kampaní a jejím vytvořením.

Dále proběhla identifikace rizik, která jsou primárně spojena se současnou epidemiologickou

situací a určení cílů naší kampaně pomocí metody SMART.

Pevně věříme, že naše letošní kampaň bude stejně úspěšná jako předchozí kampaně, a že se

letos spolu všechno po dvou letech potkáme na Majálesu.
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