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Úvod  
 

Tato seminární práce se věnuje klenotnické společnosti Antipearle. Značka je 

výjimečná svou schopností pro detail, odvahou mísit eleganci s extravagancí, a to vše 

inspirované mořem. 

V seminární práci jsou postupně rozebrány její dosavadní formy komunikace –sociální 

sítě, webové a internetové stránky. A posléze návrh kampaně, který definuje její záměry, cíle i 

cílové skupiny. Následuje samotný mediální plán kampaně, návrhy na další způsoby 

propagace, identifikace rizik, SMART cíle projektu, a to vše nastíněné ve finančním rozpočtu. 

Tato seminární práce tedy nabízí komplexní pojetí mediálního plánu pro společnost 

Antipearle.  

Dosavadní formy komunikace 
 

Facebook 
 

Firma Antipearle vložila svůj první příspěvek na Facebook v březnu roku 2011. V 

aktuální chvíli Facebookovou stránku @antipearle sleduje 6 564 lidí a 6 441 lidem se líbí. 
Značka je na své stránce poměrně aktivní, přidává nové příspěvky každý den a někdy jednou 

za dva dny. Stránka slouží jako ukázka všech kolekcí od založení značky Antipearle. Také zde 
firma sdílí fotografie z nejrůznějších eventů, nebo článků ze známých časopisů a katalogů.   

Instagram 
 

Profil Antipearle na Instagramu aktuálně sleduje 22,9 tisíc lidí. Je zřejmé, že je firma 
Antipearle na Instagramu populárnější než na Facebooku dle počtu sledujících. Popularita 

příspěvků je zřejmě vysoká, jelikož v průměru příspěvek lajkuje 500 lidí. Nejpopulárnější jsou 
příspěvky s fotografiemi nějaké známé osobnosti, která se značkou spolupracuje a propaguje 

ji. Například fotografie s Terezou Hodanovou má 867 lajků a fotografie s dekorací z kamenné 
prodejny má 172 lajků. Kromě každodenních příspěvků na hlavní zdi Instagramu přidává 

Antipearle i story, kde aktuálně při pandemii Koronaviru propaguje svůj virtuální obchod, 
nebo soutěže a odkazy na nové příspěvky. Mimo jiné má značka také své výběry – stories, které 

připnou na hlavní stranu a tím pádem jsou viditelné i po 24hodinách. Ve svých výběrech 
ukazují svou kamennou prodejnu, informace o virtuálním obchodě a novou kolekci. Jedním z 

výběrů je také takzvaný moodboard, který obsahuje inspiraci jak šperky nosit a kombinovat, 
jelikož si značka zakládá právě na kombinaci velké spousty svých šperků dohromady. 

Antipearle má svou Instagramovou stránku velmi hezky sladěnou a všechny příspěvky spolu 
krásně souzní.  

Webové stránky 
 

Antipearle má i svou webovou stránku www.antipearle.com. Na webové stránce má 
značka svůj e-shop, kde je možnost si vybrat konkrétní kategorii šperků, nebo určitou kolekci, 

také zde můžete filtrovat šperky dle materiálu. V e-shopu si můžete vybrat jakou měnou chcete 
zobrazit cenu, na výběr je Česká koruna, Euro, Libra a Dolar. Celou webovou stránku je možné 

přeložit do anglického jazyka. Webová stránka Antipearle nabízí i press kit takzvaný 
propagační balíček se všemi dosavadními a dostupnými kolekcemi. Press kit každé kolekce 

http://www.antipearle.com/


obsahuje propagační fotografie, tiskovou zprávu a katalog, který je přiložen ke koupenému 

šperku z dané kolekce. Stránka také obsahuje galerii, kde jsou fotografie z prvních čtyř kolekcí. 
Samozřejmostí je také odkaz na kontakty a adresu kamenné prodejny Antipearle.  

Internetové články 
 

Poslední internetové články o značce Antipearle se objevily například na Redbull.com, Lp-

life.cz, Czechdesign.cz nebo Luxuryguide.cz. Články hlavně zmiňují novou kolekci značky, 
která nese název NAMI, nebo stránky píšou články obecně o stylu značky Antipearle. Dle 

kvantitativního výzkumu týkající se značky Antipearle, který byl vytvořen v rámci předmětu 
Základy marketingu však vychází výsledky, že lidé o značce neví díky internetovým článkům, 

ale díky propagaci prostřednictvím známých osobností na Instagramu. Proto značka věnuje 

svou pozornost propagaci spíše na Instagramu, než rozhovorům nebo placeným článkům. 

 

Záměry a cíle plánované komunikační kampaně 
 

Hlavním cílem plánované komunikační kampaně je zvýšení povědomí o značce a 

zvýšení prodeje kolekce. Na což navazuje i zvětšení komunity ANTIPEARLE. Jedná se o velmi 

specifickou značku, která potřebuje i vysoce promyšlený marketing, který zacílí na správnou 

cílovou skupinu, o kterých se dočtete v kapitole cílové skupiny. K naplnění cíle budeme 

používat především marketing sociálních sítích – především instagram. Skrz něj již značka své 

příznivce oslovuje, ale chtěli bychom prohloubit dosah jejích příspěvků. Starší věková 

kategorie se ale i nadále pohybuje především na facebooku, kde bychom chtěli zvýšit aktivitu 

a četnost příspěvků. Mimo online prostředí bychom chtěli značku ANTIPEARLE propagovat 

v módních časopisech jako Elle a Vogue. Nebo prostřednictvím designových festivalů jako je 

designblok. Konkrétnější postupy jsou rozepsány v kapitole Návrhy vhodného pojetí kampaně.  

 Cílové skupiny 
Plánovaná komunikační kampaň míří převážně na ženy. Tato cílová skupina je pro 

značku a ANTIPEARLE klíčová a tvoří většinu z komunity značky.  Komunikační 

kampaň míří také na muže, kteří si chtějí pořídit například snubní a zásnubní prstýnky. Mezi 

cílové skupiny se také řadí obecně lidi, kteří mají vybraný vkus pro detail a extravaganci.  

Dále jsou cílové skupiny rozřazeny do následujících kategorií: 

• Psychografická 

• Behaviorální 

• Geografická 

• Socioekonomická 

Příklad psychografické skupiny planované komunikační kamapaňe jsou lidé, kteří mají 

pozitivní vztah k přírodě. Do behavioralní skupiny se řadí, lidé, kterým nejde pouze o užitnou 
hodnotu předmětu, ale také o nějaký příběh, který reprezentuje a vypráví. Do geografické 

skupiny patří Češi, návštěvníci Prahy. Do socioekonomické skupiny se řadí lidé, kteří mají stály 

příjem. Obecně jde o movitější lidi, kteří mají smysl pro design a kvalitu. (vyšší střední až vyšší 

třída) 

 

 



Návrhy vhodného pojetí kampaně 
 

Hlavním cílem této kampaně bude dostat značku Antipearle do povědomí širší 

veřejnosti a zvýšit počty objednávek. 

Aby se naplnil tento cíl, bude využito řady komunikačních kanálů. Hlavním a 

nejdůležitějším komunikačním kanálem budou sociální sítě, přesněji Instagram. 

Instagramový účet Antipearle má již kolem 23 tisíc sledujících, zde má tedy značka největší 

šanci získat nové potenciální zákazníky. Bude se jednat o pravidelné příspěvky a dočasné 

příběhy. Jak už bylo řečeno, značka spolupracuje s řadou známých českých osobností, takže 

touto cestou se o ní dozví další skupiny zákazníků. Na sociálních sítích se bude analyzovat 

úspěšnost propagace kampaně, která poběží do vydání další kolekce. Dále pro upoutání 

pozornosti bude zakladatelka značky Antipearle poskytovat rozhovory nejen do módních 

časopisů, jako jsou například ELLE a Vogue, ale také do mezinárodního pánského časopisu 

Esquire, který ve svých číslech již několik článků o značce vydal. Antipearle se dokonce tento 

měsíc (květen 2021) dostala na titulní stranu digitální verze tohoto časopisu díky Tereze 

Hodanové, se kterou Antipearle několik let spolupracuje. Posledním komunikačním kanálem, 

který pro naši kampaň využijeme, budou televizní pořady, jako například Snídaně s Novou, 

nebo Sama Doma, kde by zakladatelka značky mohla s moderátory vést rozhovor a upozornit 

na novou kolekci. 

Kvůli koronavirové krizi bude kampaň zaměřena více na online prostředí. Myšlenka 

virtuálního obchodu má v této době velký potenciál, a tak budeme celou kampaň a prodej 

šperků soustředit více na virtuální prostředí. Aby zákazníci zjistili, zda jim vybraný šperk 

opravdu sedí, bude vyvinuta aplikace, kde si jej budou moci vyzkoušet díky různým filtrům. 

Tento postup používají i některé optiky, tudíž víme, že je úspěšný. 

Model AIDA 

ATTENTION Upozornit na nově vydanou kolekci NAMI 

INTEREST 
Zaujmout kolekcí inspirovanou oceánem, 
žraločími zuby a mušličkami 

DESIRE 
Prodej nové kolekce prostřednictvím soutěže 
o šperky 

ACTION 
Získání nových zákazníků, kteří si koupí 
šperky 

  



 

 

Mediální plán kampaně 
 

Mediální plán a s ním spojené kampaně budou postupovat dle následující chronologie: Před 

samotným zahájením PR propagace se bude značka snažit prorazit díky marketingové strategii 

skrz sociální sítě. Zprvu bude vytvořen kontent a plán na vytvoření celkového většího 

povědomí o značce prostřednictvím platforem Instagram a Facebook. Posléze pak každý den 

budou fanoušci na Instagramu zásobování takto vytvořenými příspěvky prostřednictvím 

stories (cca. 5-7 denně), na Facebooku více psanými příspěvky (cca. 3 denně) a již ne v 

každodenní míře i prostřednictvím i klasických příspěvků na Instagramu, v momentě 

například uvedení nové kolekce nebo nastoupením do PR kampaně, společně s nově 

vytvořeným PR videem i prostřednictvím reels či IGTV, které budou využívány jako upoutávky 

na jednotlivé produkty. Současně bude nová kolekce uvedena i na e-shop, neboť se 

momentálně prodává pouze prostřednictvím Instagramu. Následně budou kontaktováni 

jednotliví novináři, z již zmíněných časopisů ELL a Vogue, kteří se zaměřují na lifestylovou 

sekci, kde se bude značka snažit o prosazení zejména více rozhovorů se zakladatelkou a 

informovat o nové kolekci. Současně bude zveřejněno nové aktuální PR video na Youtube a 

následně i Instagram, na které pak bude možno odkazovat jak v samotných rozhovorech a 

jednotlivých článcích, tak bude moci být zároveň využíváno jako samostatný propagační 

materiál. 

 

Identifikace rizik  
 

Hlavním rizikem pro Antipearle je to, že se změní trendy ve světě designu a šperků a 

značka nebude schopna se této změně dostatečně a rychle přizpůsobit. V takovém případě by 

zákazníci přestali jejich produkty nakupovat a přešli by ke konkurenčním značkám, které by 

nabízely šperky, které by sledovaly současné trendy. Aby toto nenastalo, je nutné sledovat 

současné trendy a přizpůsobovat se jim, nedržet se jen svých zajetých kolejí a experimentovat, 

zároveň je pořád nutné, aby byla zachována tvář značky. V ideálním případě by tak Antipearle 

udávaly trendy pro současnost.  

Pokud by došlo ke zvýšení cen dopravců, i značka by byla nucena zvednout své ceny. V 

takovém případě by již ceny jejich produktů mohli pro potencionální zákazníky být příliš 
vysoké a přešli by k levnější konkurenci. V případě zvýšení cen je tak nutné pokusit se najít 

nové a levnější dopravce, kteří budou stejně spolehliví.  

Velkým rizikem pro značku je to, že na trh s designovými šperky může kdykoliv 

vstoupit nový prodejce, který bude disponovat stejnými kvalitami, ovšem bude schopen 

nabídnout lepší ceny pro zákazníka. Antipearle mají výhodu toho, že prodávají extravagantní 

a dosti jedinečné produkty, hrozba nové konkurence tu ale je vždy. Zde se značka musí zaměřit 

hlavně na budování kvalitního zákaznického servisu a dobrého vztahu se zákazníkem, aby 

v případě vstupu konkurence na trh zákazníci zůstali loajální značce i přes vyšší ceny.  

Kvůli celosvětové pandemii a vládním nařízením došlo k uzavření pobočky v Rytířské 

ulici, tím značce klesly výnosy, které z této kamenné prodejny normálně mají. Aby značka 

ztrátu vyrovnala, vytvořili virtuální obchod, který zákazníci mohou navštívit, prokonzultovat 



své požadavky ohledně šperků atd. Funkčnosti tohoto virtuálního obchodu by mohlo 

napomoci to, kdyby ho značka více propagovala, aby jej navštívilo větší množství zákazníků a 

zvýšila se tak jeho efektivnost. Také by mohlo tuto formu nakupovaní pozdvihnout přenesení 

šperků do 3D prostředí, díky čemuž by se zážitek z online nákupu pro zákazníka ještě zlepšil.  

SMART cíle  
 

„Rozšířit klientelu a povědomí o značce Antipearle.“  

S – Dostat značku do povědomí širší veřejnosti  

Značka Antipearle je ve svém okruhu dost známá, jejím nedostatkem je to, že není v povědomí 

širší veřejnosti, která se nepohybuje v okruhu těch, kteří se zajímají o design či značku znají ze 

sociálních sítí a skrze influencery. Pro značku by vystoupení z tohoto užšího kruhu znamenalo 

více zákazníků a vyšší prodej.  

M – Chtěli bychom docílit většího počtu objednávek, přibližně 1,5x 

Známkou zdařilého rozšíření povědomí bude, pokud se zvedne počet objednávek. Tím, že se 

jedná o autorskou tvorbu nelze stanovovat vyšší množství objednávek. Tím by značka ztratila 

svoji exkluzivitu a zároveň by mohlo dojít k nestíhání objednávek.  

A – Jedná se o logický krok při rozšiřování tržby firmy 

R – Značka je dostatečně stabilní, aby mohla své šperky dostat do povědomí širší veřejnosti 

Díky tomu, že značka již svoji pozici na trhu vybudovanou má a má i své renomé a loajální, 

spokojené zákazníky, je připravena na to, aby mohla rozšířit pole své působnosti i na širší 

veřejnost. Lidé budou mít k dispozici dostatek informací a recenzí na značku a budou jí tak od 

začátku moci věřit. Věrohodnost značce rozhodně pomůže při budování nového okruhu 

zákazníků.  

T – Časové ohraničení bylo udáno do vydání další kolekce 

Vznik nové kolekce zároveň bude ideální příležitostí pro propagaci a budování tak nové 

klientely. Zároveň toto časové ohraničení poskytuje dostatek času na dosažení tohoto cíle.  

  



Rozpočet kampaně 
 

Vzhledem k positioningu značky na trhu chceme, aby vyvolávala v lidech asociace s 

luxusem, neotřelým designem a originalitou. Proto jsme se rozhodli do jednotlivých prvků 
kampaně investovat vyšší částky, aby vše, co budeme, šířit dosahovalo profesionální kvality. 

Celkově byly nakonec náklady na kampaň vyčísleny v hodnotě 430 000 Kč. Věříme, že značka 

si takovouto částku může dovolit a byla by to pro ni nejen propagace nové kolekce, ale hlavně 
investice do budoucna s velkým potenciálem rozšířit povědomí a přilákat nové zákazníky. 

Finanční situaci společnosti pouze odhadujeme, jelikož se nám nepovedlo dohledat účetní 
závěrku, neměli jsme tedy podklady. Ovšem soudíme, že značka prosperuje na základě 

postupného růstu oblíbenosti. Také díky charakteru zboží a jeho vysoké ceně a mimo jiné i 
vzhledem k otevření nového studiostoru v rytířské ulici v Praze.  

Tabulka: Rozpočet kampaně Antipearle. Zdroj: Vlastní zpracování 

Položka Médium Cena v Kč 

Tisk     

Placená inzerce (promo článek) Vogue nebo ELLE Cca. 275 
000 

Rozeslání tiskové zprávy, rozhovory ELLE, Vogue, Esquire 0 

Online     

Informace na vlastním webu www.antipearle.com 0 

Promo video YouTube, Instagram, Facebook 75 000 

Placená propagace u příspěvků Instagram a Facebook 30 000 

Reportáž YouTube, Instagram, Facebook 50 000 

Spolupráce s influencery Instagram a Facebook 0 

TV pořady     

Sama doma ČT 0 

Snídaně s Novou TV Nova 0 

Celkem   430 000 
Kč 

  

Nejvýznamnější položkou našeho rozpočtu je placený promo článek. Ten bychom 
umístili buďto do časopisu Vogue (cena standardní strany 275 000 Kč) nebo ELLE (cena 

standardní strany 271 000 Kč). Zdrojem jsou ceníky dostupné na webu. Časopis bychom zvolili 
podle toho, se kterým by se nám povedlo vyjednat lepší podmínky spolupráce. V obou 

případech se jedná o proslulé lifestylové časopisy a už jenom propojení se značkou jednoho z 
nich má pozitivní dopad pro tvorbu povědomí o značce. Věříme, že prezentace v nich by nám 

přinesla přesně takové asociace a dosah, který potřebujeme, protože tyto časopisy jsou 

zaměřené na cílovou skupinu, kterou bychom rádi oslovovali i my.  

Dále bychom rozeslali tiskovou zprávu do těchto časopisů a také do mezinárodního 

pánského časopisu Esquire (kde už se naše značka v minulosti objevila). Chtěli bychom oslovit 
konkrétní novináře. V případě Vogue bychom oslovili Cindy Kerberovou (Beauty and Fashion 

Editor pro Vogue CS), v případě ELLE by to byla Anna Praibišová (Contributing Editor). Ve 
spolupráci s nimi dát dohromady text, který by byl potom prezentován např. na webu časopisů 

či na jejich sociálních sítích.  

Veškeré informace spojené s kampaní budeme samozřejmě umísťovat na náš vlastní 

web. V rámci toho bychom chtěli vytvořit profesionální promo video na naše produkty. Náklad 
na něj jsme stanovili ve výši 75 000 Kč. Částka vychází z průzkumu online nabídky takovýchto 

služeb, video by mělo být unikátní a za tuto cenu zpracováno opravdu ve vysoké kvalitě (jak 

http://www.antipearle.com/


technicky, tak kreativně – např. záběry moře atd.). Kampaň na sociálních sítích běží od půlky 

února roku 2021 kdy byla vydána kolekce NAMI a poběží do vydání nové kolekce. Ovšem 
placenou propagaci bychom volili na dobu jednoho měsíce, a to za částku 30 000 Kč (tedy 1 

000 Kč/den). Asi půlka částky by padla na propagaci promo videa a zbytek na propagaci 
běžných příspěvků na sociálních sítích. Odhadovaný dosah propagace příspěvků takovouto 

částkou je dle Instagramu 110 000 – 290 000 uživatelů. Poslední významnou položkou 
rozpočtu je 50 000 Kč vyhrazených na vznik reportáže (o firmě, o studiostoru, o nabízených 

produktech). Veškerý video obsah bude šířen na Instagramu, Facebooku, delší videa i na 
YouTube. Kampaň by byla až do uvedení nové kolekce podporována pravidelnými příspěvky 

na Instagramu a Facebooku. Celkovému dosahu by pomohla i spolupráce s influencery a šíření 
obsahu na jejich profilech. Tato spolupráce funguje dobrovolně za určité benefity, nejsou s ní 

tedy explicitně spojeny další náklady.  

Posledním komunikačním nástrojem by byla snaha dostat se do publicistických pořadů 

s již zajetým renomé, které dávají prostoru i módním trendům. Vybrali jsme konkrétně pořady 
Sama doma Snídani s Novou. Jedná se o seriózní pořady se zajímavým obsahem, jelikož se 

chceme vyhnout komercializaci našich produktů abychom neohrozili dobrou image značky. 

Věříme, že bychom mohli tvůrčí týmy pořadů zaujmout, a tedy dostat pozvání alespoň do 
jednoho z nich.  

  



 

Závěr 
 

V mediálním plánu pro značku Antipearle jsme měli možnost poznat blíže, jakým 
způsobem značka funguje a jakým způsobem se prezentuje. Odvodili jsme, jaké asociace se 

značka snaží vzbuzovat a na jaké cílové skupiny se zaměřuje. Doposud využívané formy 

komunikace vnímáme jako dobré, značka se ubírá správným směrem, a proto na ně chceme 
navázat. Hlavním subjektem našeho zaměření by mělo být více virtuální prostředí. Hlavním 

vše zastřešujícím cílem je zvýšení obecného povědomí o značce a nalákaní nových zákazníků. 
Tomu jsme přizpůsobily nástroje našeho mediálního plánu. Vzhledem ke stabilitě a 

adaptabilitě značky věříme, že je schopná vyrovnat se s většinou možných rizik a nenadálých 
situací. Důležitou součástí budování brandu je i zavedená a dobře fungující propagace skrze 

influencery a známé osobnosti.  

Celkově vyšší náklady na kampaň jsou pochopitelné vzhledem k odvětví, ve kterém se 

značka pohybuje a s ohledem na luxusní charakter produktů, které nabízí. Značka Antipearle 
už si dokázala vybudovat stabilní postavení na českém trhu a věříme, že má potenciál neustále 

rozšiřovat řady svých příznivců/zákazníků, a to třeba postupně i na zahraničních trzích. 
Chceme posilnit budování PR vztahů, a to zejména díky článkům v módních časopisech (ELLE, 

Vogue, …) a také se dostat do televizních pořadů. Díky všem uvedeným aktivitám dokáže 

společnost a značka Antipearle upevnit svou pozici na trhu. 


	Úvod
	Dosavadní formy komunikace
	Facebook
	Instagram
	Webové stránky
	Internetové články

	Záměry a cíle plánované komunikační kampaně
	Cílové skupiny
	Návrhy vhodného pojetí kampaně
	Model AIDA

	Mediální plán kampaně
	Identifikace rizik
	SMART cíle

	Rozpočet kampaně
	Závěr

