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1. Analýza dosavadní formy komunikace 

Dosavadní komunikace Festivalu Banát nebyla nikterak velkokapacitní Festival 

nespouští žádné velké mediální či marketingové kampaně, nerozvěšuje plakáty 

ani plánovaně nevypouští do médií spoty. Festival má své vlastní internetové a facebookové 

stránky a Instagram, kde se celoročně věnují propagaci banátské oblasti, zveřejňují fotografie, 

videa atd. Nejedná se tedy pouze o promování festivalu jako takového, ale celkové myšlenky 

a snahy o vštípení poslání festivalu, kterým je podpora české menšiny celoročně, nejen během 

jednoho srpnového festivalového týdne, do povědomí (potenciálních) návštěvníků.  

Na konci března 2020 spustili pořadatelé internetové stránky www.visitbanat.cz, které 

by se daly označit za “online průvodce” - tipy na ubytování, výlety, co na místě ochutnat, 

praktické informace týkající se přípravy na cestu atd. Zprovoznění 

stránek tak představuje jakési zastřešení výše popsané idey a může mít velice pozitivní vliv na 

rozhodování potenciálních návštěvníků.  

Z námi uskutečněných miniprůzkumů (kdy jsme se ptaly rodiny, kamarádů a znamých) 

vyplynulo, že naprostá většina (cca 80%) o festivalu nikdy neslyšelo. Ti, kteří o festivalu 

povědomí mají, odpověděli, že se o Banátu dozvěděli skrze jiné své známé. Dalo by se říci, že 

komunikace festivalu funguje zejména na principu mouth-to-mouth. Další odpovědí bylo skrze 

známé osobnosti na sociálních sítích, které svým rozmachem popularity nabyly na značném 

významu a vlivu. Např. Ladislav Zibura, známý český nekonvenční cestovatel a spisovatel se 

již po několik let zmiňuje nejen o festivalu jako takovém, ale i o banátské oblasti a pomáhá ji i 

jej popularizovat a přiblížit lidem. Domníváme se, že Zibura takto jedná pouze ze svého 

vlastního čistého přesvědčení a nejedná se o žádnou spolupráci na bázi peněz či jiných výhod.  

To jde poměrně ruku v ruce s faktem, že festival svým rozsahem i obsahem představuje 

velmi unikátní festival, který nemá v ČR obdoby, má specifickou cílovou skupinu a návštěvníci 

jsou tudíž povětšinou stálí.  

http://www.visitbanat.cz/
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Výše zmíněné skutečnosti může odůvodnit to, že festival neměl dlouhou dobu žádného 

mediálního partnera, který by jej protlačoval k lidem. Přítrž tomuto stavu učinil až rok 2018, 

kdy festival uzavřel partnerství se zpravodajským projektem DVTV. Tento kanál např. natočil 

reportáž přímo z cesty vlakem do konečné destinace, což nabídlo a přiblížilo ničím 

nezkreslený pocit autentického zážitku, který příznivě ovlivnil zájem potenciálních 

návštěvníků.  

Doporučení, čím zlepšit komunikaci je zřízení twitterového účtu, neboť právě princip 

Twitteru – krátké a výstižné příspěvky o maximálním počtu 140 znaků, je velmi oblíbený napříč 

zpravodajskými weby, se kterými bychom mohli navázat případnou spolupráci, ale i napříč naší 

cílovou skupinou, která Twitter hojně využívá. 

1.1. Analýza vhodných médií a novinářů pro spolupráci 

Aktuálně.cz   

• Daniel Konrád - vedoucí kulturní rubriky (daniel.konrad@economia.cz)  

• Tomáš Maca – rubrika “magazín cestování”, kulturní novinář 

(tomas.maca@economia.cz)  

• Pavel Klusák  

• Ondřej Horák - externí spolupracovník, hudební novinář 

• Honza Vedral - externí spolupracovník - šéfredaktor hudeb. magazínu Headliner  

• DVTV tým - Martin Veselovký, Daniela Drtinová  

IRozhlas.cz / Český rozhlas  

• Michaela Vetešková (vedoucí kulturního zpravodajství Českého 

rozhlasu; michaela.veteskova@rozhlas.cz)  

• Alžběta Havlová (zástupce vedoucí; alzbeta.havlova@rozhlas.cz)  

• Jiří Štefl (kulturní reportáže; jiri.stefl@rozhlas.cz)  

• Rubrika Tipy na víkend - vikend@rozhlas.cz  

Deník N  

• Magdalena Slezáková - zahraniční report, východní země  

• Eva Mošpanová - redaktorka, sociální témata  

Respekt  

• Pavel Turek - hudební publicista  

• Tomáš Lindner – vztahy bohatých a chudých zemí  

• Jan H. Vitar - vedoucí kulturní rubriky  

 

mailto:tomas.maca@economia.cz
mailto:michaela.veteskova@rozhlas.cz
mailto:jiri.stefl@rozhlas.cz
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Seznam Zprávy  

• Jolana Humpalová - zahraniční dění, kultura  

• Lenka Glisníková - sociální témata, fotoeditorka  

Magazín METRO   

• David Vysoký - inzerce (david.vysoky@metro.cz)  

Radniční noviny Prahy 3  

• Martin Hošna - redaktor (hosna.martin@praha3.cz)  

• Martin Šejnost - inzerce (rn.inzerce@praha3.cz)  

2. Záměry a cíle kampaně 

Cílem naší mediální kampaně je seznámit co nejširší veřejnost nejen s festivalem Banát, 

ale se samotnou rumunskou oblastí Banát. Festival se už 9 let snaží ukazovat krásu českých 

vesnic v této rumunské oblasti, které potřebují ekonomicky povzbudit formou turismu.   

Jelikož je samotný festival kapacitně omezený, rozhodli jsme se iniciovat naši kampaň 

nejen na Festival Banát, ale na celou oblast Banátu a povzbudit tak veřejnost k přemýšlení o 

dovolené v autentických a (zatím) turisticky nepřesycených rumunských končinách, namísto 

pláže v Chorvatsku.   

Mediální kampaň se bude snažit o vytvoření atraktivní image Banátu. Dalším cílem je 

přijít s novinkou v podobě nevšedního eventu, který přiláká jak veřejnost, tak média.  

Našim přáním je podpořit ekonomickou situaci v Banátu, seznámit lidi s česko-

rumunskou kulturou a tamní krajinou a vysvětlit, proč je vhodné tyto oblasti navštěvovat, 

přitom ale stále apelovat na šetrnost a úctu k tradici a přírodě.   

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci je na základě nařízení Vlády tento rok festival 

zrušen. Letošní alternativou festivalu bude mediální kampaň zaměřená na Banát a doprovodné 

tematické akce.  

Hlavním cílem těchto akcí je, vzhledem k nemožnosti festival uskutečnit v plném 

rozsahu, zvýšení povědomí o lokálních rumunských českých vesničkách a za pomocí 

dobrovolného vstupného a transparentního účtu získat dostatek financí, kterými bychom 

alespoň částečně kompenzovali ušlý výdělek našich krajanů, pro které právě festival a turismus 

představuje elementární zdroj financí, díky němuž v oblasti stále zůstávají, čímž zachovávají 

jedinečné kulturní dědictví a rozmanitost. Kampaň má samozřejmě přesah i do budoucna, neboť 

počítáme s tím, že osloví nové zájemce pro příští ročník festivalu. 

mailto:david.vysoky@metro.cz
mailto:rn.inzerce@praha3.cz
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3. Cílové skupiny  

Cílem tohoto nevšedního festivalu není zaujmout masu lidí. Příliš velký počet 

návštěvníků by pro oblast Banátu byla, včetně s místními obyvateli, spíše zátěž. Chceme 

odhalit kulturu Rumunska, přivést párkrát do roka na toto místo život a udržet si stálý počet 

účastníků.  

Věková kategorie se pohybuje od 20 let do 40 let. Osoby mladší 18 let se bez dozoru 

rodiče festivalu nemohou účastnit, a proto se tato věková kategorie vyskytuje mezi návštěvníky 

v malém počtu. Starší lidé, kteří touží zažít dobrodružství, nejsou výjimkou menšiny. Cesta je 

náročná a místy nekomfortní. Cílili bychom proto na vysokoškolské studenty. Mladí lidé 

mnohdy nejsou závislí na dovolené v práci během letních prázdnin a cenově se jedná o rozumně 

dostupný několikadenní festival a lokalitu. Studenti pravděpodobně utvoří partu, se kterou výlet 

podniknou a rozšíří tak povědomí o Banátu (festivalu i oblasti jako takové) dále. Chtějí nasbírat 

neobvyklé zážitky a zažít dobrodružství.  

Doprava se cenově liší dle volby dopravního prostředku. Věkově mladší skupina dá 

přednost cesty spíše vlakem, při které se může seznamovat. Starší lidé naopak zvolí dopravu 

autem. Pokud s sebou berou navíc i děti, můžou si během cesty pohodlně volit přestávky dle 

jejich uvážení.  

 
(festivalbanat.cz, nedatováno) 

4. Návrh kampaně 

Kvůli nepříznivé situaci nejen v České republice jsme se rozhodly uspořádat náhradní 

plán pro všechny fanoušky festivalu. Cílem je přitáhnout jak nové lidi, tak i potěšit stálé 
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nadšence této akce. Abychom zachovali element železnice a vlaku, rozhodli jsme se jako místo 

akce zvolit bývalé nákladové nádraží na Žižkově a Nižbor, ve Středočeském kraji, kde se 

nachází hercem Tomášem Hanákem zrekonstruovaný dřevěný železniční sklad. Sklad je 

přestavěn do krásné restaurace pod názvem Zastávka. Oba prostory by návštěvníkům měly 

napodobit atmosféru vlaku, kterou obvykle zažívají po cestě do Banátu.   

V rámci programu akce by vystoupili zástupci Festivalu Banát, kteří by provázeli celým 

večerem a seznámili obecenstvo informacemi o budoucnosti festivalu. Dále by vystoupil známý 

dobrodruh Ladislav Zibura s úsměvnými historkami z jeho osobní účasti na samotném 

festivalu a případně další vhodní řečníci/umělci atd. Festival už pravidelně několik let 

navštěvuje a rád jej doporučuje svým čtenářům. Večerní program by naplnila kapela hrající 

rumunské lidové písně a samozřejmostí je i tematické pohoštění.  

V rámci večera bude možné si zakoupit vstupenky na následující ročník festivalu a také 

dovezené domácí pálenky od rumunských rodin. Vstupné se bude vybírat 

dobrovolné a výdělek poputuje do Banátu na podporu místního obyvatelstva které by tak jinak 

přišlo o obrovskou finanční pomoc, kterou právě festival a jeho návštěvníci představují.   

Uvědomujeme si, že vybrané vstupné ani zdaleka nedosáhne výše 

této obvyklé útraty. Rovněž je logické, že ne všichni zájemci se budou moci nakonec akcí 

zúčastnit (z osobních, pracovních či jiných důvodů), stejně jako lidé z ostatních měst republiky, 

keři se jinak festivalu účastní a o oblast se zajímají.   

Z těchto dvou důvodů tudíž založíme transparentní účet, na který budou moci lidé 

přispívat libovolnou částkou po celou dobu kampaně, tedy od června do půlky srpna.   

Pevně doufáme, že zmíněná kapela spolu s Ladislavem Ziburou a dalšími 

účinkujícími budou nadále podporovat festival dobročinně, bez nároku na honorář, jak tomu 

bylo v předešlých ročnících. První akce v Praze se bude konat na začátku srpna a v 

Nižboru jeho koncem. Na tyto akce je možno nahlížet jako na eskalaci kampaně a její 

zakončení.  

5. Mediální plán kampaně 

Kampaň chceme zaměřit na sociální sítě, které jsou v dnešní době hojně využívané jako 

prostor pro reklamu a marketing. I vzhledem k naší cílové skupině je to nejvhodnější platforma 

pro vysoké dosahy. Konkrétně na rozvoj Instagramu ve víc interaktivní podobě – formou 

zábavně-vzdělávacích videí a kvízu, které lze pomocí aplikace na Instagramu vložit do 

24hodinových příběhů. Videa by vždy obsahovala buď zajímavost týkající se Banátu, 

jakožto oblasti, nebo rozhovory s místními, či historky spjaté s festivalem a cestou na něj. 
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Měla by diváky pobavit, ale i obohatit o nové informace, čímž by je mohla navnadit na 

návštěvu Banátu i jindy, než během konání festivalu. Některá z nich by 

byla spjatá s kvízem a položena otázka by byla v následném videu zodpovězena a vysvětlena.  

Jako další bod vylepšení instagramové propagace je spolupráce s influencery - tudíž 

lidmi, kteří mají na sociálních sítích již určitý dosah sledujících a pomohli by povědomí o 

festivalu a celé oblasti rozšířit. Spolupráce by mohla fungovat na bázi barteru, vybrané 

osobnosti by dostali možnost účastnit se festivalu bez nutnosti zakoupení lístku, výměnou za 

určitý počet označení instagramového účtu Banát v příbězích/instastories a příspěvků na 

zdi. Influenceři by byli vybráni na základě jejich slučitelností s akcí, tudíž nejlépe cestovatelsky 

a life-stylově zaměřené osobnosti.  

Současně kontaktujeme naše známé v Banátu stále žijící a poprosíme je, za přispění 

symbolické částky, o natočení autentických videí, které by přiblížily každodenní život místních 

– aktuální problémy, zajímavé osudy, jejich motivace zde žít, atd. Tato videa jimi zaslaná 

bychom během kampaně v pravidelných intervalech sdílely na naše sociální sítě, zejména pak 

na Facebook. 

Dále bychom kontaktovali vybrané novináře zmíněné výše, viz kapitola 1. 1. , s žádostí 

o spolupráci, s pozváním na akci atd.   

Využití modelu AIDA (proces fungování optimální reklamy) v případě instagramového 

účtu Banát:  

A (Attention) – pozornost – vyvolání pozornosti cílové skupiny skrz již 

zmiňovaná videa a kvízy. Zároveň využití propagace influencerů, kteří by přidali zajímavý 

příspěvek související s Banátem.  

I (Interest) – zájem – zajímavosti a informace zahrnuté v obsahu videí, by měly 

zaujmout lidi natolik, aby se snažili si o oblasti dál něco zjistit.   

D (Desire) – touha – následujícím krokem je vyvolání touhy po festivalu, případně 

navštívení Banátu. Důležité je zdůraznit jedinečnost akce, to, že to není jen obyčejný festival, 

ale že účastí na něm pomáháte i místním-zdůraznit charitativní stránku festivalu.   

A (Action) – akce – koupení lístku na festival, nebo samostatné navštívení oblasti.   

6. Časové rozvržení  

Kampaň odstartujeme v druhé polovině června, kdy každý týden vypustíme na sociální 

sítě 1 video a postupně začneme s kontaktováním influencerů. Rovněž spustíme transparentní 

účet a zintenzivníme komunikaci na sociálních sítích, která o něm bude informovat a také 

proběhne první kontakt směrem k novinářům. 
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V červenci začneme s obsáhlejší komunikací na Instagramu – prostřednictvím kvízů 

apod. V druhé polovině měsíce kontaktujeme v „druhé vlně“ média ohledně plánovaných akcí 

(reflektujeme uzávěrky atd.). Rozhlas a třetí vlna médií proběhne na začátku srpna, pár dní před 

první pořádanou akcí. Druhá akce proběhne v půli srpna, ideálně v původním datu festivalu. 

7. Návrhy dalších způsobů nízkonákladové komunikace 

“Doplňkovou” nízkonákladovou komunikaci představují placky a samolepky s 

logem Banátu, které budeme distribuovat za dobrovolnou částku na našich akcích. Tyto 

velikostně malé věci však mohou mít široký dopad, neboť se jedná o předměty, které 

často spatří velmi mnoho lidí - odznaky na batozích/taškách či samolepky na noteboocích 

jsou tak vystavovány široké veřejnosti.   

Je však samozřejmostí, aby byly vizuálně atraktivní, neb je to právě design 

(obsahující myšlenku a vtip), který chytá pozornost lidí, na základě které si jej pak lidé 

zapamatují a dohledají, oč se jedná.  

8. Analýza rizik 

Kvůli velkému množství zájemců o vstupenky byli organizátoři nuceni učit hranici 

počtu lidí, kteří se mohou festivalu zúčastnit na 1500-2000. Tuto skutečnost je nutno 

zdůrazňovat při předprodeji vstupenek i propagaci. Je třeba takto předejít případné negativní 

zkušenosti, se kterou by se uchazeči mohli setkat. Veřejnost musí vědět, že počet účastníků na 

festivalu je omezena.  

S velkým množstvím návštěvníků a ztráta autenticity. Následné zvyšování cen služeb a 

produktů v místě festivalu, postupné stírání kulturních diverzit a jedinečnosti. Prodávaný 

produkt nesmí ztratit na kvalitě, proto je nutné do budoucna prodávat pouze do 2000 

vstupenek.  

Festival je oblíbený především díky své nekonvenční formě, jízdě vlakem a obecně 

pořádání českého festivalu v Rumunsku. Přenesením festivalu do jiného prostředí případně 

může ztratit na atraktivitě a přijít o hodně návštěvníků. Posílit pozici festivalu mezi konkurencí 

lze nabídnutím kvalitních přednášek a dalších aktivit a co nejvíce se snažit přiblížit rumunskou 

atmosféru.  

Co může v současné situaci ohrozit pořádání alternativní formy festivalu v ČR, a tím i 

celou komunikační strategii, je zákaz pořádání podobných letních akcí. Pokud se festival letos 

nebude konat, je potřeba garantovat možnost vrácení peněz, případně převést vstupenky na 

příští ročník.  
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Co se týče obav spojené s nákazou virem, je nutno učinit zvýšená hygienická opatření, 

postupovat podle doporučení vlády a apelovat na účastníky o jejich dodržování.  

   

Riziko 
Možnost snížení 

rizika 

Síla faktoru 

(1-5) 

Pravděpodobnost 

dopadu (1-5) 

Celková 

intenzita 

Velké množství 

zájemců 

Dostatečně 

informovat o 

omezeném množství 

vstupenek 

3 4 12 

Velké množství 

návštěvníků, 

ztráta autenticity 

Dodržovat hranici 

2000 návštěvníků 
4 3 12 

Obava spojená s 

Covid-19 

Informovat, 

dodržovat nařízení, 

zajistit náhradní 

program 

3 4 12 

Ztráta zájmu o 

alternativní akci 
    

Zákaz 

pořádání akcí 

v létě 2020 

- 5 3 15 

 

9. Kontrolní mechanismy 

Pro ověření, zda můžeme zhodnotit naši kampaň, tedy uspořádané akce a s nimi spojené 

inzerce v médiích, aktivitu na sociálních sítích a zřízení transparentního účtu, za úspěšnou, 

jsme se rozhodly použít finanční kritérium. Konkrétně stanovíme cenovou hranici vybraných 

peněz, která je dostatečně obstojná, aby mohla alespoň z větší části 

substituovat našim krajanům v banátské oblasti ušlý výdělek za normálních okolností získaný. 

Tuto hranici jsme stanovily na 700 000 Kč a je dána odhadem z předešlých útrat. 

Zvýšení návštěvnosti Banátu není tento rok, kvůli opatřením Vlády, měřitelné. To bude možno 

až přístí rok či jakmile se opatření rozvolní a dojde k opětovnému umožnění cestovat. 

Výhledově však ne dřív než na podzim roku 2020. 
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10. Rozpočet 

Festival má mnoho sponzorů, mezi které spadají například České dráhy - 

národní dopravce, České dráhy - Cargo, Člověk v tísni, Kofola, DVTV nebo Warmpeace. Část 

nákladů na kampaň by byla proto pokryta ve spolupráci s našimi sponzory. 

 

Náklady Kč 

Instagram (sponzorované příspěvky)  6 000 Kč (200 Kč/den) 

Tvorba videí (5 videí)  7 500 Kč (1 500 Kč/video) 

Pronájem prostorů na akce  50 000 Kč (Nižbor + Žižkov) 

Vybavení a výzdoba prostorů  10 000 Kč 

Fotograf akcí  20 000 Kč 

Propagace v médiích (tiskoviny, rozhlas, 

online portály)  
41 911 Kč 

• tiskoviny  31 911 Kč (5 dní, 10 cm x 13,4 cm) 

• rozhlas  10 000 Kč (2 000 Kč/spot/den) 

Výroba placek a samolepek s vlastním logem 
Placky: 2 013,6 Kč (250 x 8,054 Kč) 

Samolepky: 1 125 Kč (250 x 4,5 Kč) 

Celkem 138 549, 6 Kč 

(Pro inzerenty, 2019) (Ceník sponzoringu pro Český rozhlas Radiožurnál , 2020) 
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