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1 Analýza dosavadní formy komunikace

Nejvíce využívanou formou komunikace festivalu Let It Roll je komunikace prostřednictvím

sociálních  sítí.  Vyjma  této  formy  jsou  využívány  webové  stránky  festivalu,  hudební

platformy, internetové články, případně také venkovní reklama – billboardy. 

1.1 Sociální sítě

1.1.1 Instagram 

Festival  má  na  instagramovém profilu  necelých  74 000  sledujících  a  počet  zveřejněných

příspěvků dosahuje téměř jednoho tisíce. 

V biografii  má  festival  krom  informativního  popisku,  vložen  odkaz,  který  po  kliknutí

přesměruje zájemce na stránku s výběrem. Vybrat lze ze sekcí: merchandise, Let It Roll 2021,

profil na Spotify a odkaz na after movie z předešlého ročníku. Tato forma je zvolena z toho

důvodu, aby nemusely být v biografii uvedeny čtyři různé odkazy a profil byl přehlednější. 

Festival je na tomto profilu obecně velice aktivní, krom publikování příspěvků také každý den

komunikuje se svými sledujícími pomocí tzv. „My stories“ – jedná se o příspěvky, které jsou

zveřejněny pouhých 24 h v horní sekci této aplikace (nikoliv na sdílené zdi). Výhodou těchto

jednorázových příspěvků je  přímější  a  rychlejší  interakce  s fanoušky festivalu.  Toho také

festival často využívá např. pokládá svým fanouškům různé dotazy, nechává je hlasovat, aj. 

Co se týče sdílených příspěvků na profilu festivalu, nejčastěji se jedná o fotografie pořízené

během minulých ročníků.  Krom fotografií  jsou publikovány také krátká  videa  – záznamy

z hraní,  sestříhaná  videa  s určitým  záměrem  (př.  video  ke  dni  žen).  Tato  videa  mohou

fanoušci najít v sekci, jež Instagram označuje u fotografií/videí a jsou vzhledem k vysokému

zastoupení zahraničních návštěvníků vždy psány v anglickém jazyce jako „Reels“. 

Prvek, kterého festival využívá ve všech příspěvcích (i na webových stránkách) je oslovení.

Své příznivce oslovuje jako „Immortalz“.
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1.1.2 Facebook

Facebookový profil získal za dobu svého působení zhruba 190 000 označení „to se mi líbí“.

Aktivita na tomto profilu je totožná s aktivitou na Instagramu (vždy jsou zveřejňovány stejné

příspěvky). I zde festival využívá možnosti jednorázových příspěvků tzv. „příběhů“. 

Aktivita,  jež festival  využívá pouze  na  platformě Facebook jsou tzv.  „živá  vysílání“,  kdy

festival vysílá záznamy jednotlivých umělců z minulých let. Jde o záznamy, které jinak nejsou

volně dostupné. 

Kromě  těchto  aktivit  zveřejňuje  festival  na  svém  profilu  jednotlivé  události,  které  jsou

spravovány  odděleně  (nejsou  zde  sdíleny  „běžné  příspěvky“,  jde  spíše  o  příspěvky

s informativním charakterem).

1.1.3 Club House

Platforma Club House zažila při jejím uveřejnění velký zájem ze všech stran (přednášející i

posluchači). Tohoto boomu využil také festival, který na této platformě uspořádal přednášku

pojednávající  o  činnosti  festivalu  v posledním  roce.  Tato  přednáška  byla  první  a  také

poslední. 

1.2 Hudební platformy

Let  It  Roll  využívá  dvou  hudebních  platforem:  Youtube  a  Spofity.  Každou  z nich  však

využívá s jiným záměrem. 

1.2.1 Youtube

V případě  této  platformy  využívá  festival  možnosti  publikace  videí.  Profil  tedy  slouží

především jako ukázka (reklama) festivalu.

Videa,  která  festival  sdílí  na  této  původně  hudební  platformě,  má  festival  rozdělené  do

několika  

sekcí: after movies, opening shows, full sets v závislosti na ročníku a edici (př. LIR Winter

2018 Full Sets/ LIR Summer 2019 Full Sets). 

Při  otevření  tohoto  profilu  se  jako  první  návštěvníkovi  zobrazí  after  movie  z posledního

ročníku (nyní z roku 2019) a úvodní informace o festivalu včetně odkazu na webové stránky

(prodej vstupenek) a současně také facebookový profil. 
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1.2.2 Spotify

Zde  má  festival  zveřejněných  několik  seznamů  skladeb  rozdělených  na  základě  různých

kritérií (subžánr, jednotlivé festivalové stage, aj.). Tuto platformu festival využívá krátce a

každý  ze  seznamů sdílí  i  na  instagramovém profilu,  přičemž  se  svými  fanoušky  snaží  o

interakci. Jako příklad lze uvést příspěvek, kdy se festival v rámci příspěvku na My stories

svých fanoušků ptal, jaké skladby chtějí slyšet na následujícím ročníku – na základě jejich

odpovědí vytvořil playlist „Let It Roll 2021“. 

1.3 Další komunikace

1.3.1 Webové stránky 

Webové  stránky  slouží  především  jako  zdroj  praktických  informací,  dále  je  zde  možné

zakoupit festivalové vstupenky a merchandise.

1.3.2 Venkovní reklama

Tato forma komunikace je využívána jen zřídka. Jedná se o umístění malého počtu plakátů

v Praze.  Plakáty  jsou  různých  velikostních  formátů.  Obsahují  název  festivalu  a  základní

popisek, datum, místo konání a několik účinkujících umělců.  

1.3.3 Internetové články

Články  jsou  nejčastěji  zveřejňovány  chvíli  před  konáním  festivalu.  Mají  především

informativní charakter, ovšem obsahují také popisnou část, jež má nalákat nové zájemce. 

2 Cíle komunikační a mediální kampaně

Vzhledem k roční prodlevě a stálé  nejistotě  ohledně konání letošního ročníku,  je předním

cílem  naší  komunikační  a  mediální  kampaně  navýšení  prodeje  dárkových  předmětů

(merchandise).

Navýšení  prodeje  merchandise  má  na  jedné  straně  za  cíl  alespoň  minimální  kompenzaci

ušlého  zisku  z předchozího  ročníku.  Na  druhé  straně  je  cílem kampaně  fanoušky aktivně

zapojit do interaktivních příspěvků na sociálních sítích a vytvořit komunitu. 
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3 Cílové skupiny

Cílovou skupinou byli zvoleni mladí lidé ve věku 16-26 let, kteří v minulosti festival alespoň

jednou navštívili.  Tato cílová skupina byla vybrána na základě nejpočetnějšího zastoupení

této  věkové skupiny,  které máme k dispozici  vzhledem k uvádění  data narození  při koupi

vstupenek  a  navýšení  prodeje  dárkových  (upomínkových)  předmětů.  Předpokládáme,  že

člověk, který festival nenavštívil a nemá k němu žádný vztah, si nebude kupovat upomínkové

předměty. 

4 Návrh kampaně

Od  března  roku  2020  se  Česká  republika  potýká  s pandemií  Covid-19  a  s ní  spojenými

restriktivními  opatřeními.  Hudební  festivaly  spadají  do  kulturní  oblasti,  která  byla  těmito

opatřeními  zasažena  jako  jedna  z prvních  a  pravděpodobně  bude  uvolněna  až  na  samém

konci.  Vyjma krátkého  rozvolnění  v létě  2020 jsou veškeré  kulturní  činnosti  již  více  než

dvanáct měsíců pozastaveny. 

Z tohoto  důvodu  není  naším  cílem  zvýšení  návštěvnosti  festivalu,  naším  cílem je  udržet

pozornost  a  zájem fanoušků festivalu.  Zároveň  však  chceme nahradit  alespoň část  ušlého

zisku. Obou cílů dohromady chceme dosáhnout prostřednictvím navýšení prodeje dárkových

předmětů.

Prvním krokem je vytvořit dostatečně širokou a zajímavou nabídku těchto produktů. Naším

plánem  je  využít  jednoduchého  designu  a  široké  škály  barev.  Na  základě  výzkumu

zpracovaného marketingovou agenturou víme, že mezi nejvíce žádané předměty patří trika

s krátkým rukávem a čepice. Z toho důvodu se primárně zaměříme na designové provedení a

prodej právě těchto předmětů. 

Druhým krokem je uvést hotové produkty do prodeje. Vzhledem k záměru zapojit více své

fanoušky a finančně méně náročnému způsobu, vyzveme fanoušky na sociálních sítí, kteří se

rádi fotí, aby nám zaslali své fotografie a účastnili se focení (následně vybereme). V momentě

připravených podkladů, budeme informovat fanoušky o novinkách a budeme prostřednictvím

sociálních sítí postupně sdílet jednotlivé fotografie. 

Dalším krokem je zároveň zvýšení prodeje a zapojení našich návštěvníků. V tomto případě

budeme využívat především jednorázových příspěvků na Instagramu a Facebooku, v rámci
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kterých se budeme našich fanoušků ptát na osobnější témata (čímž jim dáme najevo i náš

zájem o jejich příběhy). Jako příklad lze uvést využití svátku sv. Valentýna, kdy se budeme

ptát  na  zamilované  příběhy,  které  začaly  právě  na  našem  festivalu  a  zároveň  uvedeme

Valentýnskou akci např. černé triko pro něj, růžové pro ni za zvýhodněnou cenu, podobný

způsob využijeme v případě 1. Máje či Mezinárodního dne žen. 

V momentě,  kdy  nebude  možné  využít  podobné  akce,  budeme  sdílet  fotografie  a  videa

z minulých  let  s popisky  obsahujícími  otevřené  otázky  např.  fotografie  běžícího  páru  +

popisek  „Running  to  catch  your  favourite  DJ play.  Who would  YOU run  like  this  to?“.

Zároveň  s těmito  příspěvky  budeme  fanoušky  informovat  o  dostupnosti  produktů  a  o

produktech nových. 

Záměrem  sdílených  příspěvků  je  vzbudit  zájem  fanoušků  (vyvolávat  v nich  emoce),  aby

produkt koupili – chtěli sami podpořit festival a chtěli patřit do Let It Roll komunity. 

4.1 Model AIDAS

A (Attention) – pozornost cílové skupiny by měly prvotně přilákat nové designové produkty a

sdílený obsah na sociálních sítích

I (Interest) – zájem by měl podpořit vhodně zvolený obsah a k němu přidané popisky

D (Desire) – spojení obsahu a popisku, by mělo vyvolat emoce a touhu festival ihned navštívit

A (Action) –   vzniklé emoce a vzpomínky přimějí návštěvníka zakoupit produkt, jelikož jeho

vzpomínky jsou kladné,  chce dát najevo,  že se  festivalu účastnil  a  zároveň  jej  bude chtít

podpořit

S  (Satisfaction)  –  Jednak kvalitní  provedení,  volba  příjemného materiálu.  Za druhé  může

sdílet fotografii, zaslat ji festivalu – stává se součástí Let It Roll komunity. 

5 Mediální plán kampaně

Mediální  kampaň  chceme  zaměřit  především  na  online  prostředí,  konkrétně  sociální  sítě.

Vzhledem  k cílové  skupině  festivalu  se  jedná  o  nejvhodnější  platformu  

pro nejvyšší možný dosah. 

Kampaň započne první týden v dubnu na sociálních sítích Let It Roll a bude trvat do prvního

týdne v srpnu, kdy započíná další ročník festivalu. Hlavním cílem této kampaně je vzbudit
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zájem  fanoušků  pro  zakoupení  merchandise  předmětů  a  podporu  Let  It  Roll.  Zmíněné

merchandise  produkty  budou  vyrobeny  na  počátku  celé  kampaně.  Každý  týden  budou

souběžně přidávány příspěvky na sociálních sítích Facebook a Instagram. V dubnu a květnu

budou příspěvky zveřejňovány v intervalu 2x týdně – jeden běžný a druhý propagovaný. Od

června  dojde  v některých  týdnech  k navýšení  intenzity  zveřejňovaných  příspěvků  na  2

propagované  

a 1 běžný. Srpen je měsíc konání festivalu Let It Roll, proto dojde v posledních dvou týdnech

července a třech  týdnech v srpnu k dalšímu zintenzivnění  zveřejňovaných příspěvků,  čímž

docílíme většího dosahu na naši cílovou skupinu.

Celkové náklady potřebné k realizování naší mediální kampaně činí 185 300 Kč.

8



Mediální kampaň Let It Roll

Titul Formát Cena za inzerát / kus
duben květen červen červenec srpen

počet
cena

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kč
Facebook příspěvky 0 Kč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 32 0,00 Kč
Facebook sponzorované příspěvky 180 Kč/den 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2     30 5 400,00 Kč
Instagram příspěvky 0 Kč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 32 0,00 Kč
Instagram sponzorované příspěvky 200 Kč/den 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2     30 6 000,00 Kč

M
er

ch
an

di
se

tričko s krátkým rukávem 183 Kč/kus 300                           300 54 900,00 Kč
čepice / kšiltovka 69 Kč/kus 300                           300 20 700,00 Kč
triko s dlouhým rukávem 190 Kč/kus 200                           200 38 000,00 Kč
mikina 250 Kč/kus 100                           100 25 000,00 Kč
plátěná taška 115 Kč/kus 200                           200 23 000,00 Kč
ledvinka 130 Kč/kus 50                           50 6 500,00 Kč
placka 7,1 Kč/kus 500                           500 3 550,00 Kč
samolepka 4,5 Kč/kus 500                           500 2 250,00 Kč

Počet 2170 24 28 26 26 2274
185 300,00 Kč

Cena (Kč) 175 800,00 Kč 2 280,00 Kč 3 420,00 Kč 2 280,00 Kč 1 520,00 Kč  
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6 Návrhy dalších způsobů (nízkonákladové) 

komunikace

Jelikož  festival  je  již  velmi  aktivní  na  sociálních  sítích,  rozhodli  jsme  se  též  částečně

rozvinout tyto způsoby komunikace. Jako nízkonákladovou komunikaci jsme zvolili word-of-

mouth, rozhovory s interprety na sociálních sítích a online soutěže o merch. 

Skrze word-of-mouth, kdy věříme, že účastníci minulých ročníků jsou s festivalem spokojení,

budou šířit  informace a referovat  o tom svým známým. Tato forma propagace je nejméně

nákladná a zároveň má velký dosah. Věříme, že každý ročník je unikátní, a proto je velmi

pravděpodobné, že právě word-of-mouth přiláká další potenciální účastníky.

Dále  bychom  chtěli  natočit  na  sociální  sítě  rozhovory  s  DJs,  abychom  účastníkům

demonstrovali, co bude na stage probíhat, jak vypadala příprava a na co se můžou účastníci

těšit. Tímto zároveň přiblížíme účastníka k interpretovi a celé akci.

Posledním doplňkovým způsobem komunikace  je  online  soutěž  o merch.  Tato forma má

dosah dvojí – skrze soutěž, kde by podmínkou výhry bylo příspěvek sdílet na vybrané sociální

síti  (tzn.  beznákladová propagace).  Výherci  by následně obdrželi  merch (tričko,  plátěnku,

placku),  nošením  merche  by  propagovali  akci.  Věříme,  že  soutěže  jsou  v  dnešní  době

atraktivní formou komunikace s potenciálními účastníky. 

7 Identifikace rizik

Všechna  rizika,  která  festivalu  vyvstávají  jsou  seřazena  v  tabulce.  Každé  riziko  bylo

individuálně posouzeno a ohodnoceno podle toho, jak závažná je síla jeho dopadu, nebo jak

pravděpodobné  je,  že  dané  riziko  nastane.  Hodnocení  je  na  škále  od  1  (nejmenší

síla/pravděpodobnost)  do 5 (největší  síla/pravděpodobnost).  Vynásobením těchto ukazatelů

dostaneme  celkovou  intenzitu  dopadu  rizika,  která  jasně  ukazuje,  jaká  rizika  jsou  ty

nejzávažnější, se kterými by měl festival počítat.

Riziko Síla dopadu (1-5) Pravděpodobnost  (1-

5)

Celková intenzita

dopadu
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Zákaz konání

festivalů

5 4 20

Uzavření hranic 4 2 8

Silně nepříznivé

počasí

2 2 4

Aktuálně největší riziko festivalu představují vládní opatření zamezující šíření nákazy Covid-

19, mezi něž patří i zákaz konání velkých kulturních akcí jako jsou právě festivaly. Stejná

opatření platila i minulé prázdniny a festival se tak nemohl v plné síle uskutečnit. Aktuální

situace  pandemie  se  sice  zlepšuje,  nicméně  je  více  než možné,  že  zákaz  konání  velkých

kulturních akcí  bude platit  i  pro letošní  prázdniny.  Bohužel  pořadatelé  festivalu nemohou

tomuto riziku předejít nebo ho nějak zásadněji ovlivnit. Organizátoři mohou pouze připravit

záložní alternativní program, který bude v menším rozsahu, tak aby splňoval nároky vlády –

tak jako tomu bylo loni.

Jelikož většina účastníků pochází ze zahraničí, uzavření českých hranic by pro festival mělo

fatální  důsledky.  České  publikum  je  na  festivalu  v menšině  a  jednoznačně  festivalu

negeneruje takové zisky jako právě publikum zahraniční. Možná je i varianta, že by vybraný

stát zakázal navštěvovat (nebo doporučil nenavštěvovat) ČR. Zde je poté síla dopadu závislá

na tom, o jaký stát by se jednalo. Například v případě Velké Británie nebo Holandska by to

pro festival znamenalo značné ztráty. Tomuto riziku se dá jen těžko předejít,  festival může

usilovat o oslovení  co nejvíce českých fanoušků,  nicméně v případě uzavření  hranic i  tak

pocítí obrovský propad v návštěvnosti.

Jisté riziko představuje i silně nepříznivé počasí. Měsíc srpen je charakteristický četnými a

intenzivními bouřkami, které občas festivaly přeruší nebo dokonce i ukončí. Dlouhodobější

nepříznivé  podmínky  by  navíc  mohly  část  účastníků  odradit  od  účasti  na  festivalu.

Pochopitelně,  není  v silách  pořadatelů,  aby  toto  riziko  jakkoli  ovlivnili.  Snad  jediné,  co

mohou udělat,  je  dopředu  se na zhoršení  podmínek připravit.  Důležité  je  zajistit  dostatek

krytých ploch tak, aby festival mohl probíhat i za deště, dále zpevnit vytížené plochy, aby

nedocházelo k jejich podmáčení a rozbahnění a tak dále.
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8 Zajištění kontrolních mechanismů

Pomocí kontrolních mechanismů si ověříme úspěšnost mediální  kampaně, jejíž  cílem bylo

zvýšit povědomí o festivalu, a především udržet zájem a věrnost  stávajících fanoušků. Ke

zvýšení povědomí a udržení stávajících fanoušků bychom využili zejména prodej reklamních

předmětů  festivalu  –  merche.  Kontrolní  mechanismy  zajistíme  prostřednictvím  využití

metody SMART:

S specifický – Cílem kampaně je dosáhnout co nejvyšší sledovanosti a počtu liků,  jak na

Instagramu, tak na Facebooku. Současně je naším hlavním cílem také zvýšit prodej merche.

M měřitelný – Vycházíme z aktuální sledovanosti na Instagramu, která je nyní na 73,9 tis. Kč,

proto bychom rádi navýšili sledovanost o 10 tis. – na 84 000 sledujících. Stejně tak bychom o

10 tis. chtěli navýšit sledovanost i na FB, a to na 200 000 sledujících. Dále bychom stanovili

hranici dosažitelnosti počtu liků u konkrétních příspěvků na FB i Instagramu na 700. Stěžejní

pro naši kampaň pak bude kontrolní mechanismus prodeje merche, u kterého bychom chtěli

dosáhnout 80 % prodeje reklamních předmětů.

A dosažitelný  –  Je  dosažitelný,  protože  máme  dostatek  zaměstnanců  schopných  obstarat

kvalitní  příspěvky  na  sociálních  sítích  a  hlavně  podporovatelů,  kteří  nám  pomohou

dofinancovat  náklady na merch  a sociální  sítě,  a  zajistit  tak navýšení  prodeje  reklamních

předmětů a tím i celkového povědomí o festivalu. 

R reálný – Cíl je reálný i za předpokladu, že festival neproběhne, jelikož aktivita na sociálních

sítích nebude zasažena, stejně tak se pandemie nedotkne ani e-shopu s merchem. 

T časově specifický – Jeden měsíc před konáním festivalu bychom rádi splnili všechny tři

nastavené kontrolní mechanismy, jako je sledovanost, počet liků a 80% prodej merche. 

V případě,  že  se festival  Let  It  Roll  uskuteční,  plánujeme  doprodat  předpokládaný  objem

neprodaného zboží (20 %) přímo na festivalu.

9 Rozpočet

Festival  Let  It  Roll  navázal  spolupráci  s mnoha partnery,  kteří  z velké  části  přispívají  do

rozpočtu  festivalu  a  podílejí  se  na  financování  některých  jeho  aktivit.  Nejvýznamnějším

podporovatelem  je  generální  partner  Budějovický  Budvar,  hlavními  partnery  dále  jsou
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Somersby,  Freedom  Music,  kudyznudy.cz  apod.  K důležitým  podporovatelům  patří  také

Středočeský kraj, Ministerstvo Kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

V tabulce 1 vidíme rozpočet mediální kampaně zahrnující náklady na merch a propagaci přes

sociální sítě. Z nabízeného merche bychom se rádi zaměřili zejména na prodej čepic/kšiltovek

a triček s krátkým rukávem, o které je podle nás největší zájem. Celkové náklady na merch

dosahují výše 173 900 Kč. Dále jsme do rozpočtu zahrnuli náklady na Instagram a Facebook

v podobě sponzorovaných příspěvků. Náklady na sociální  sítě  činí  dohromady 11 400 Kč.

Celkové náklady za merch a sociální sítě dosahují částky 185 300 Kč.

Tabulka 1: Rozpočet mediální kampaně

NÁKLADY – MERCH

Položka Kus Cena za kus Celkem 

Čepice/kšiltovka 300 69 Kč 20 700 Kč

Triko s krátkým 

rukávem 

300 183 Kč 54 900 Kč

Triko s dlouhým 

rukávem

200 190 Kč 38 000 Kč

Mikina 100 250 Kč 25 000 Kč

Plátěná taška 200 115 Kč 23 000 Kč

Ledvinka 50 130 Kč 6 500 Kč

Placky 500 7,1 Kč 3 550 Kč

Samolepky 500 4,5 Kč 2 250 Kč

173 900 Kč

NÁKLADY – SOCIÁLNÍ SÍTĚ Celkem Kč

Instagram – sponzorované příspěvky 5 400 Kč (180 Kč/den)

Facebook – sponzorované příspěvky 6 000 Kč (200 Kč/den)

11 400 Kč

CELKEM NÁKLADY 173 900 + 11 400 = 185 300 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování
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