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Úvod 
Cílem této semestrální práce je tvorba mediálního plánu vybrané kulturní akce. Jako 

subjekt zkoumání jsme si zvolily první ročník festivalu Audio Zoo, který bude probíhat 

17. – 19. září 2021 na Výstavišti Holešovice v Praze. 

Jedná se o festival elektronické hudby v podání českých a 

zahraničních interpretů organizovaný promotérskou agenturou Beatworx, která pořádá 

významné české festivaly Let It Roll a Devastator. Spolu 

s ROXY, Cube Events a Smack One se zavázali vytvořit akci, jejíž první 

ročník měl proběhnout původně v červnu roku 2020. Kvůli vládním opatřením v souvislosti 

s koronavirovou pandemií se však tento ročník neuskutečnil. Místo toho byla ve stejném 

termínu uspořádaná party na střeše Výstaviště s omezeným počtem návštěvníků. 

Zajímavostí festivalu Audio Zoo je bezplatné vstupné po předchozí registraci na webové 

stránce akce. 

I. Analýza dosavadní formy komunikace 
Současná komunikace pořadatelů festivalu se svými stálými a potenciálními zákazníky 

probíhá především internetovou formou, a to pomocí webové stránky, sociálních 

sítí a prostřednictvím sdílení článků na informačních portálech a stránkách partnerů. 

i. Webové stránky 
Webové stránky akce obsahují informace o místě a času konání, ubytování, dopravě. Dále 

je zde možné najít galerii a videa z minulého ročníku. Později sem umístí organizátoři i 

aktuální program a rozvrh akce. Současně na stránce je nabízen registrační formulář, jehož 

vyplnění je podmínkou pro získání bezplatného vstupu na festival. Po vyplnění formuláře 

bude potenciální návštěvník dostávat prostřednictvím e-mailu informace o detailech akce. 

ii. Sociální sítě 
Dalšími komunikačními zdroji Audio Zoo jsou sociální sítě Instagram a Facebook.  

YouTube se využívá spíše jako zdroj, jehož pomoci lze sířit propagační videa na dalších 

stránkách. YouTube kanál, který byl založen 29. října 2019, má pouze 7 sledujících. Největší 

počet zhlednutí dostalo propagační video minulého ročníku (tj. 627 sledujících) a video 

rooftopové party (tj. 224 sledujících). Každé video má zhruba 1-3 liků. 

Na Instagramu přidávají organizátoři příspěvky jednou týdně. Během loňské mediální 

kampaně byly příspěvky publikované přibližně jednou za 2 dny. Byly to především 

fotografie rooftopové party, představení hudebníků a další informace o 

průběhu festivalu. Na Instagramu má akce současně 867 sledujících a v průměru 50 liků. 

Facebooková stránka má největší počet sledujících (tj. 2 630 sledujících) a největší 

počet liků (tj. 2 481 liků). Příspěvky mají v průměru 20 liků, jsou publikovány se stejným 

obsahem a stejně často jako na Instagramu. 



3 
 

iii. Jiné komunikační zdroje  
O festivalu bylo zmíněno na informačních portálech Kudyznudy.cz, Informuji.cz, 

Fullmoonzine.cz, GoOut, a také na stránkách partnerů a organizátorů – Výstaviště Praha, 

Let It Roll, Roxy, Cube Events, Devastator a Smack One. 

II. Cíle komunikační a mediální kampani 
Festival Audio Zoo nese misi zážitku elektronické hudby, proto by jeho propagace 

měla obsahovat hudbu, pohyb, tanec, veselou náladu anebo i humor. 

Současná pandemická situace ovlivňuje nejen život lidi, ale i jejích chování. Chování 

cílových skupin podniku ovlivňuje jeho marketingovou i komunikační strategii. Proto 

mediální kampaně v současném období by měly být flexibilní a nejvíce spoléhat na 

internetové prostředí. 

Audio Zoo je mladý festival, a zatím o něj zná jen málo lidí. Proto za cíl mediálního 

plánu považujeme zvýšení povědomí o festivalu a hudebnících, kteří na něm budou 

vystupovat. 

Návštěva festivalu pro zaregistrované na webu je zadarmo, proto by se počet 

zaregistrovaných považoval za pevný nástroj pro měření úspěchu mediální 

kampaně. S ohledem na to, že v roce 2021 bude probíhat první ročník festivalu, budeme se 

dále opírat o počet návštěvníků jiných festivalů, konajících na Výstavišti. Jako vzor pro 

stanovení cíle byl zvolen festival Metronome.  Metronome za 2 dny konaní akce měl v roce 

2019 okolo 18 tisíc diváků a první ročník 2016 okolo 7 500 diváků (Blíží se festival 

Metronome, 2019). Z výšeuvedené analýzy mediální komunikace (kapitola II) je vidět, že 

zatím festival Audio Zoo není tak známý, jako Metronome, který má na Instagramu 3 

601 sledovatelů a na Facebook 31 101. Proto náš mediální plán bude považovat za cíl získat 

10 000 registrovaných lidí na webu, 5 000 sledujících Facebookové stránky a 1 500 

sledujících na Instagramu za 3 měsíce před zahájením festivalu. 

Samotná mediální kampaň by ve větším měřítku měla začít 

intenzivně probíhat 3 měsíce před festivalem. Webová stránka a aktivní sdílení příspěvků 

na sociálních sítích by ale měly být spuštěné dříve (minimálně 9 měsíců předem).  

III. Cílové skupiny  
Cílovou skupinou festivalu Audio Zoo jsou především příznivci taneční a elektronické 

hudby. Festival nabízí výběr českých i zahraničních umělců z drum & bassu, house music i 

techna, tudíž si každý může najít to své, a také si obohatit své obzory z těchto světů. Zaměřen 

je především na mladé lidi ve věku od 16 let do 40 let, bez ohledu na pohlaví. Převážně jde 

o obyvatele Prahy a okolí, jelikož festival nenabízí žádné vlastní ubytování, zájemci si musí 

místo na přespání zařídit sami. Festival míří převážně na osoby z nižší či nižší střední třídy, 

proto je po registraci vstupné zcela zdarma. 

https://www.instagram.com/metronomeprague/followers/
https://www.instagram.com/metronomeprague/followers/
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IV. Návrh pojetí kampaně včetně návrhu postupů 

i. Attention = upoutání pozornosti 
Pro upoutání pozornosti potenciálních návštěvníků festivalu bychom použily 

různorodé typy reklam. Zaměřily bychom se na online propagaci, jako jsou například 

sociální sítě. Konkrétně bychom využily příspěvky na Facebookovém a Instagramovém účtu 

festivalu a reklamní videa na YouTubovém účtu festivalu. Pro získání dalších zákazníků si 

také založíme TikTokový účet, na který budeme přidávat PR videa.  Zároveň se pokusíme 

navázat spolupráci s různými partnery. Pak bychom mohly reklamu umístit i na jejich 

internetových stránkách nebo na jejich stránky na sociálních sítích. Využijeme také 

informační portály. 

Zároveň bychom použily venkovní reklamu, jako jsou plakáty nebo letáky. Jako 

nepřímou propagaci využijeme tiskovou zprávu o plánované akci, která bude poslána 

novinářům zabývajícím se živou kulturou. 

Reklamní příspěvky nebo videa budou vizuálně uzpůsobena tak, aby působila 

pestrobarevně a čišela živostí. Budeme se snažit cílit na emoce návštěvníků. Ve vizuálních 

částech použijeme kontrastní, jasné barvy. Ve videích použijeme elektronickou hudbu 

jako podkres. V textových částech se budeme snažit přiblížit jazyku potenciálních 

návštěvníků. To znamená používání kratších textů, superlativ, emotikon atd.  

Dalším způsobem, jak se jim přiblížit, je udělat přístup co nejjednodušší. To znamená 

využívání QR kódů, odkazů na internetové stránky nebo jiné sociální sítě nebo například 

využívání přesných instrukcí. 

ii. Interest = Zájem 
Úkolem této části je přesvědčit zákazníky, že festival uspokojí jejich potřeby. Jak již bylo 

zmíněno, segmentem, na které se ve své kampani chceme zaměřit, jsou především mladí 

lidé, kteří mají rádi elektronickou taneční hudbu. Proto bychom se snažily naši kampaň 

zacílit na možnost uvolnění se, „vyřádění se“. Předpokládáme, že mnoho lidí bude mít zájem 

navštívit nějaký z hudebních festivalů z důvodu, že bude chtít po obzvlášť náročném roce 

opět zažít pořádnou zábavu. Budou se chtít setkat s přáteli, poslouchat svou oblíbenou 

hudbu, tancovat na ní a podpořit dobrou náladu občerstvením. Proto na tuto potřebu budeme 

cílit i ve veškeré komunikaci s návštěvníky. Příkladem, jak bychom si to představovaly, je 

naše PR video. 

iii. Desire = touha jít na festival 
Touhu zúčastnit se festivalu zdůrazníme i cenovou politikou. Budeme zmiňovat to, že 

vstup na festival je zadarmo. Výhrou v našich internetových soutěžích budou poukázky na 

drinky nebo některé merche. 

Pomoci by mohl i fakt, že reklamní kampaň bude dlouhodobější, proto budou mít 

zákazníci reklamu déle na očích, a to je bude více motivovat ke koupi. 
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iv. Action = akce  
Výsledkem předchozích bodů bude nejprve odebírání komunikačních kanálů zájemci a 

následná účast v soutěžích. Pokud všechny předchozí body proběhnou nejlépe, jak mohou, 

tak proces skončí registrací co největšího množství zákazníků a jejich následným příjezdem 

a účastí na festivalu. 

V. Další způsoby propagace 
Jedním z dalších, méně finančně náročných způsobů propagace, je spolupráce s menšími 

hudebními časopisy, které fungují většinou na bázi výměny. Mnoha časopisům teď chybí 

události, o kterých lze něco napsat, a proto neustále hledají akce se zajímavým záměrem, 

s nějakou odlišností, která by mohla čtenáře zaujat. Lze proto časopisům nabídnout rozhovor 

s pořadatelem festivalu, který ho co nejlépe a nenápadně představí. V případě méně známých 

nezávislých časopisů se to podaří domluvit za symbolickou částku anebo úplně 

zadarmo. Tento způsob propagace neosloví tak široké publikum. Bude mít ale jenom 

symbolický dopad na rozpočet, proto bude dobré je také využít. To stejné lze podniknout se 

soukromými rozhlasovými stanicemi, webovými stránkami a profily na Instagramu, které se 

zaměřují na kulturní akce v určitém městě. 

Alternativou tištěného rozhovoru může být podcast. Během posledního roku se objevila 

spousta podcastů o kultuře, kterým také chybí zajímaví hosté. 

Další nízkonákladovou možností propagace může být účast organizátorů 

v showcase festivalu či panelové diskuzi, které by se mohly týkat hudebních festivalů 

a jejich organizace. Příkladem takové diskuze může být pražský festival Nouvelle Prague, 

kde se každoročně schází hudebníci, promotéři a zástupci hudebních medií a diskutují o 

aktuálních tématech ze světa hudby. Dostat se tam bude těžší, ale pomohlo by to vybudovat 

určitý image festivalu i mezi odborníky v této sféře, proto by stálo za to to vyzkoušet. 

VI. Identifikace rizik 
Zrušení zahajovacího ročníku festivalu může ovlivnit jeho vývoj během následujících 

několika let. Situace v době, kdy se rozhodovalo o osudu ročníku 2020 nutila pořadatele 

odstoupit od původního plánu a vytvořit omezenou verzi akce. Zmizelo kvůli tomu 

emoční napětí kolem festivalu, které se budovalo během půl roku před jeho plánovaným 

uskutečněním. Pokud by se tato situace opakovala letos, hrozí to, že festival se bud’ převede 

do formy menších rooftopových party, nebo nakonec zahyne bez možnosti proběhnout v 

normálním rozsahu. To zejména proto, že pořadatelé nebudou mít ani chuť ani prostředky, 

aby na tom pracovali i dále. Mezi hlavní rizika mohly bychom zařadit další faktory: 

 festival zatím nedisponuje fanouškovskou základnou, nemá proto z jejích 

strany konstantní podporu, získávat pozornost v současných podmínkách je těžší;  

 neochota návštěvníků zúčastnit se akce s velkým počtem návštěvníků;  

 absence zahraničních hostů vzhledem ke komplikacím spojeným 

s cestováním (hodně lidí na festivaly přijede z ciziny, aby viděli oblíbeného 

interpreta a zároveň za účelem návštěvy nového města);  
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 propagace minulého ročníku byla aktivnější, než je letos, pořadatelé si teď 

nejsou jistí, zda festival vůbec proběhne, a proto se propagaci nevěnují stejně 

intenzivně jako v loňském roce. 

VII. Metoda SMART 
Náš mediální plán bude považovat za cíl získat 10 000 registrovaných lidi na webu, 5 000 

sledovatelů Facebookové stránky a 1 500 sledovatelů Instagramu za 3 měsíce před 

zahájením festivalu (od 19. června do 19. září). 

Získat 10 000 registrovaných lidi na webu, 5 000 sledovatelů Facebookové stránky a 1 500 

sledovatelů Instagramu za 3 měsíce před zahájením festivalu (od 19. června do 19. září).  

Specific  Chceme zvýšit počet fanoušků festivalu, což 

zvýší povědomí o něm a počet jeho účastníků  

Measurable  Lze sledovat počet sledujících přes webové 

stránky festivalu  

Achievable  Cíl je dosažitelný, názorným příkladem je 

úspěšná propagační kampaň festivalu 

Metronome  

Realistic  Za předpokladu, že nedojde k zhoršení epidem. 

situací, je tento cíl realistický  

Time specific  Od 19.6.2021 do 19.9.2021, kdy se skončí 

poslední den festivalu  

Tabulka 1: Hodnocení stanoveného cíle mediálního plánu metodou SMART. Vlastní zpracování. 
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VIII. Finanční plán 
Termín: 19.6. 2021 - 19. 9. 2021  

Titul  Formát  Cena  1. měsíc – červen  2. měsíc – červenec  3. měsíc – srpen  Celkový počet  Celkem   

Instagram příspěvek – inzerce 400 Kč/měsíc 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  1 200 Kč  

Instagram Příspěvek 0 Kč 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36  0 Kč   

Facebook Příspěvek 0 Kč 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  36  0 Kč  

Facebook událost – inzerce 500 Kč/měsíc 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  16  3 000 Kč  

Rozhlasová reklama 
Placená 

inzerce 
800 Kč/týden 1        1        1        4  2 400 Kč  

Newsletter e-mail 0 Kč 1        1        1        4  0 Kč  

Podcast Rozhovor 0 Kč               1          1  0 Kč  

Tvorba webové stránky Web 15 000 1                        1  15 000 Kč  

YouTube PR video 0 Kč 1                        1  0 Kč  

Provoz web. 

Stránek 
SMM 3000 Kč/měsíc 1        1          1        3  9 000 Kč  

Výroba 

Merche 
Trička 250Kč/ks 1        1        1        5  1250 Kč  

Tištěná reklama Plakáty 2,7 Kč/ks                         1000  2 700 Kč  

Celkem (Kč)       -  34 550 Kč  

Tabulka 2: Finanční plán mediální kampaně. Vlastní zpracování.
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Náklady pro mediální plán se týkají především komunikace a propagace. Finančně 

nejnáročnější položkou je vytvoření webových stránek. Festival používá pro tento ročník 

jiný vizuál než ten loňský. Proto je také potřeba vytvořit nové webové stránky. S tím je také 

spojena další významná položka, a to provoz webových stránek. 

 Dalšími významnými kanály budou sociální sítě, ale ty už nebudou tolik cenově 

nákladné. Budeme přidávat příspěvky na vlastních účtech, které nás nebudou stát (co se týče 

reklamní kampaně) nic. Zároveň využijeme i “skutečnou” reklamu na sociálních sítích, která 

už bude nákladem. 

U reklamy na rozhlasové stanici očekáváme, že bude mít dopad na největší počet 

potencionálních zákazníků, jelikož se jedná o hudební festival. Proto jsme se rozhodly 

umístit reklamu i tam. 

A konečně, pro využití i jiných než jenom online kanálů, využijeme tištěnou reklamu v 

podobě plakátů. Dá se předpokládat, že nejvíce lidí v této době bude vystaveno spíše online 

reklamě než té fyzické, protože se pohybují spíše v online prostředí než ve venkovních 

prostorách nebo v jiných budovách než v domácnostech. I přesto by bylo dobré cílit alespoň 

částečně i zde. Proto použijeme plakáty. 

Jednou z položek jsou i náklady na merch. Rozhodli jsme se do tabulky zahrnout 

ten merch, který bude určen pro vítěze soutěží na sociálních sítích. Nejsou zde započítány 

náklady na ostatní merch, protože ten není součástí komunikační kampaně a také se počítá s 

tím, že se nám náklady na něj vrátí. 

Snažily jsme se, aby reklamní kampaň nebyla příliš cenově nákladná, jelikož festival 

nebude mít žádné příjmy ze vstupného. Ale také jsme nechtěly, aby kvůli tomu byla kampaň 

neefektivní. Proto jsme došly nakonec k částce 34 550 Kč. 
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IX. Manažerské shrnutí 
Pro dosažení cíle mediálního plánu je potřeba zaměřit se na segment návštěvníků, který 

tvoří mladí lidé, zajímající se o elektronickou taneční hudbu. Proto se musí využít vhodné 

komunikační kanály a nástroje. Audio Zoo využívají všechny nutné sociální sítě pro to, aby 

se informace dostala k co největšímu počtu potenciálních návštěvníků. Sledovanost těchto 

profilů není velká, ale s ohledem na to, že festival je nový a nebylo dosud možné ho 

uskutečnit v normálním rozsahu, je počet sledujících zatím dostačující. Kromě již 

založených účtů na Facebooku, Instagramu a YouTube bylo mohlo být užitečné založit účet 

na populární síti TikTok, kam by se mohla přidávat zábavná akční videa z festivalu doplněné 

příslušnou hudbou. 

Festival má výhodu v tom, že je pořádán agenturou, která za sebou má úspěšné české 

festivaly podobné povahy Let It Roll a Devastator, a proto se většina fanoušku o Audio Zoo 

dozví zrovna přes jejich komunikační kanály a další stránky partnerů. 

Propagovat festival lze také pomocí nízkonákladových způsobů typu spolupráce s 

časopisy a menšími rozhlasovými stanicemi, účasti v podcastu nebo panelové diskuzi. 

Zásadním bodem v našem propagačním plánu je také využití tradiční tištěné reklamy, 

kterou festival doposud nezkoušel. Umístili bychom plakáty a bannery na místech, kde se 

nejčastěji pohybují členy cíleného segmentu, jako jsou například hudební kluby, hospody, 

kavárny, ale i venkovní prostory. 

X. Zdroje 
Audio Zoo. (2021). Načteno z Audio Zoo: https://audiozoo.cz/ 

Blíží se festival Metronome. (11. červen 2019). Načteno z Aktuálně.cz: 
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Koľko stojí reklama? (11. listopad 2011). Načteno z SME blog: 

https://gaso.blog.sme.sk/c/280333/Kolko-stoji-reklama.html  

Kudy z nudy - O Kudy z nudy. (2021). Načteno z https://www.kudyznudy.cz/o-kudy-z-nudy  

Velký přehled: Kolik stojí web? (2018). Načteno z Mioweb: https://www.mioweb.cz/blog/velky-

prehled-kolik-stoji-web/  
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