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1 Analýza dosavadní formy komunikace 

Vzhledem k příchodu dánské značky RAINS na zdejší trh byla dosavadní komunikace  

s českým publikem nulová. Značka v České republice nemá vlastní značkové prodejny, 

sortiment lze zakoupit pouze přes multibrandové platformy jako Freshlabels či ZOOT. 

Celosvětovou prodejní síť značky tvoří 26 kamenných prodejen.  

Dle analýzy, vypracované blogovací platformou Medium.com, aplikuje RAINS tzv. 

výklenkovou strategii (niche strategy), jež se zaměřuje na velice úzký segment trhu, který zatím 

není obsazen konkurencí. Takový segment tvoří zákazníci vyžadující specializovaný produkt. 

Úzké zaměření na výrobu pláštěnek, jakožto předpoklad pro úspěšnou strategii, v tomto ohledu 

firma splňuje.  

Síť prodejen RAINS je vymezena geografickými vlivy. Obchody jsou rozmístěny strategicky 

v oblastech s vyšší srážkovostí a kupní sílou. Jako příklad lze uvést značkové 

obchody, lokalizované v Paříži, Kodani či Antverpách, kde je roční srážkový úhrn mnohem 

vyšší než např. v Portugalsku či Španělsku, kde firma dosud neotevřela žádnou svou prodejnu.  

RAINS marketingově využívá kanály Facebook a Instagram, zde má ke květnu 2020 okolo 200 

tis. sledujících. Aktivní je také na platformě LinkedIn. V rámci získávání nových zákazníků 

vydává pravidelně firma, prostřednictvím svých webových stránek www.rains.com, newsletter, 

jímž informuje především o nových kolekcích a seznamuje čtenáře s hlavními zdroji inspirace, 

užitými materiály a zásadami etické módy. Firma se věnuje problematice transparentnosti  

v módním průmyslu a udržitelného přístupu i na svých ostatních sociálních sítích. 

K dosáhnutí vyšší úrovně poptávky po svých produktech využívá RAINS influencer 

marketingu. Spolupracuje primárně s dánskými bloggery v oblasti lifestyle a módy, mezi něž 

patří např. stylistky Pernille Teisbæk a Trine Kjær. Formě propagace značky skrz influencery 

bychom se chtěly věnovat i na tuzemských sociálních sítích značky.  

  

http://www.rains.com/
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2 Cíl kampaně 

Pro účely stanovení síle komunikační kampaně byla provedena krátká a rychlá anketa v okolí 

autorek práce. Osloveno bylo celkem 31 respondentů, otázka byla jednoduchá:  

Říká ti/vám něco módní značka RAINS? 

Pouze dva vybraní respondenti váhavě připustili, že se již někde se značkou setkali, 

pravděpodobně na sociální síti Instagram, jistí si však nejsou a žádný kousek od značky RAINS 

ani tito respondenti nevlastní. 

Cílem kampaně se tedy přirozeně stává snaha dostat značku do povědomí českých zákazníků, 

odpovídajícím způsobem ji představit a navnadit tyto zákazníky k nákupu. Splnění cíle, tedy 

zvýšení povědomí o značce RAINS na českém trhu o 20 %, je detailněji rozebráno v kapitole 

Návrh mediální kampaně. 

3 Cílové skupiny 

RAINS dlouhodobě sází na mladé zákazníky a těmto přizpůsobuje veškerou svou komunikaci. 

Jakákoli dosavadní prezentace se nesla v uvolněném duchu, produktové fotografie jsou stylově 

minimalistické, modelky a modelové adekvátními a osvědčenými způsoby upozaděni. 

Cílovou skupinou jsou tedy primárně lidé ve věku 18-35 let, kteří originální koncept oceňují, 

vítají a především očekávají. Tito mladí lidé jsou zároveň příslušníky střední až vyšší střední 

třídy, produkty RAINS si mohou dovolit a dělají to rádi. Zajímá je styl a móda, atraktivita  

a pověst značky je pro ně důležitá, přidanou hodnotu ve formě ekologičnosti značky považují 

víceméně za samozřejmost. Upřednostňují kvalitu před kvantitou, příliš si nepotrpí na doplňky, 

ale velmi jim záleží na tom, jak se oblékají a jak je vnímá jejich okolí. 

Oblečení a doplňky od značky RAINS se vyznačuje vysokou funkčností, proto lze počítat  

i s druhou cílovou skupinou, ve věkovém rozpětí přibližně stejném, která dostala pracovní 

označení cestovatelé. Pochopitelně nepočítáme s tím, že bychom designovou bundou oslovili 

kovaného polárníka – produkty RAINS poskytují maximální pohodlí v klimatických 

podmínkách mírného pásu, ovšem pokud je zákazníkovým cílem být na cestách chráněn proti 

dešti a vypadat u toho dobře, pak je náš, a právě jeho potřebujeme oslovit. Ani tento cestovatel 

není módou zcela nepolíben, naopak počítá s tím, že bude vidět. Jedná se v podstatě  

o modifikaci zákazníka z první cílové skupiny, pouze rozšířenou o onen cestovatelský aspekt  

a vyšší náročnost na funkčnost a užitečnost – i tohoto zákazníka však RAINS může zcela 

uspokojit, ne-li dokonce překvapit fungující kombinací stylu a praktičností. 
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4 Návrh kampaně 

Jelikož značka RAINS nemá v současné době na českém trhu příliš velké zastoupení, stanovily 

jsme si cílem naší mediální kampaně zvýšit povědomí o značce a produktech RAINS mezi 

mladými lidmi. V souvislosti s tím bychom chtěly využít moderní doby a co nejvíce klást důraz 

na sociální sítě, zejména Instagram, který je v současné době mezi mladými lidmi velice 

populární a vyskytují se zde osobnosti, které udávají trendy. Této příležitosti bychom chtěly 

využít a dát tak mladým generacím skrz sociální sítě najevo, že produkty značky RAINS jsou 

přesně to, co potřebují. 

Na základě uvedení produktů na sociální sítě například pomocí placených reklam a influencerů 

předpokládáme, že se zvýší povědomí o produktech a lidé je budou chtít zakoupit. Je důležité, 

aby prostřednictvím sociálních sítí bylo sděleno, jak skvělé produkty jsou, protože právě názor 

jiného člověka může potenciálního zákazníka přesvědčit ke koupi.   

Další variantou jsou pro nás módní časopisy, přes které se potenciální zákazník sice nedozví, 

jak je pláštěnka praktická, ale například díky vhodným fotografiím se zamyslí nad tím, jestli by 

mu daná pláštěnka taky neslušela a dostane chuť si ji vyzkoušet. 

Chtěly bychom tedy celkově upoutat pozornost na produkty RAINS a přimět zákazníky k jejich 

koupi. 

4.1  Model AIDA 

A (Attention):  Pozornost by mělo u cílové skupiny vyvolat zejména povšimnutí si videí

 influencerů na sociálních sítích a reklam v módních časopisech. 

 

I (Interest): Jak videa, tak reklama by měla zaujmout a vyvolat v zákazníkovi zájem 

zjistit si o daném produktu více, např. cenu, materiál, z kterého je 

vyrobený a tak podobně.  

 

D (Desire): Předchozí dva kroky by měly vyvolat touhu pro koupi produktu. Po tom, 

co zákazník zjistí, jak jsou pláštěnky a ostatní produkty stylové  

a praktické, bude si je chtít zakoupit.  

 

A (Action): Následuje již samotná koupě produktu, nebo navštívení prodejny za 

účelem vyzkoušení. 
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5 Mediální plán kampaně 

Prvním krokem mediálního plánu je tvorba nového instragramového účtu @rains.cz. Značka 

má svůj oficiální instragramový účet, jehož prostřednictvím úspěšně komunikuje se zákazníky 

z celého světa. Důvodem založení českého účtu je snaha více zasáhnout cílovou skupinu – 

výhradně české zákazníky.  

Druhým krokem je tvorba obsahu pro nově vytvořený účet. Rozhodly jsme se pro cestu 

vytvoření vlastního obsahu, tudíž zorganizujeme produktové focení, které bude probíhat v plně 

vybaveném ateliéru prodejny Megapixel, na adrese Komunardů 42 v Praze. Fotky se poté 

použijí jako kontent pro sociální media a případnou další prezentaci. Následně budou jednotlivé 

příspěvky podpořeny placenou inzercí primárně na Instagramu a dále pak na Facebooku. Na 

obou sítích bude reklama trvat čtyři týdny. Týden před uvedením kolekce a následně tři týdny 

po uvedení. Cena za jeden den reklamy na Instagramu je 10 euro neboli cca 270 Kč (dle kurzu 

ČNB ze dne 7. 5., kdy 1 euro = 27,23 Kč). Maximální výši čtyřtýdenní reklamy na Facebooku 

odhadujeme na 10 tisíc Kč. 

Třetí krok je rozšíření zprávy o tom, že značka RAINS přichází na český trh. Vzhledem k tomu, 

že cílovou skupinou jsou mladí lidé zajímající se o módu a styl, rozhodly jsme se využít cestu 

přes influencery. Vybrané influencery zkontaktujeme a nabídneme jim spolupráci ve formě 

barteru. Každý si bude moci vybrat pláštěnku (střih, velikost a barvu) dle svého vkusu na 

webových stránkách RAINS, ta mu bude poté zaslána. Výměnou za produkt se každý influencer 

v pláštěnce vyfotí a fotku nasdílí na svém instagramovém účtu, kde zároveň označí nově 

vytvořený účet RAINS pro ČR. Přehled influencerů, s nimiž je spolupráce plánována, naleznete 

v tabulce níže. 

Tisková zpráva s doplňujícími materiály a PR článek bude rozeslán módním redaktorům 

lifestylových periodik, jako je ELLE, Marie Claire a Harper’s Bazaar. Novinářům budou 

poskytnuty náležité informace o značce a nové kolekci, zda je však budou považovat za 

Tabulka 1: Influenceři, vlastní zpracování 
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dostatečně zajímavé a použijí je ve svých článcích, je na jejich uvážení. V níže uvedené tabulce 

předkládáme úplný seznam novinářů s kontakty.  

 

 

 

 

 

 

Co se týče placené inzerce v tištěných médiích, pro účely propagace naší kampaně jsme vybraly 

časopis ELLE, který svým obsahem zasahuje naší požadovanou cílovou skupinu a řadí se  

k nejčtenějším lifestylovým magazínům v České republice. Stránka reklamy nás vyjde  

na 236 000 Kč.  

Televizní reklamu jsme z důvodu vysokých finančních nákladů do mediálního plánu 

nezařadily. Naše cílové skupiny navíc klasické sledování televize příliš nevyhledávají. 

6 Časové rozvržení 

S realizací kampaně započneme ihned, tak, aby jedna kampaň mohla ve stejném čase působit 

na obě cílové skupiny. Stále se dá počítat s jarním nevyzpytatelným počasím, které zákazníkovi 

v kombinaci s kampaní připomene, že je potřeba se vybavit pláštěnkou, a zároveň bude naše 

kampaň vrcholit na přelomu května a června, tedy v době, kdy lidé začínají přemýšlet o tom, 

kde a jak stráví dovolenou. 

Reklama na sociálních sítích bude na zákazníka působit během celých čtyř týdnů, vycházející 

měsíčníky pak značku RAINS připomenou s příchodem června a přívětivějšího počasí.  

Prezentace influencerů bude kampaň po celé období průběžně doplňovat, stejně jako naše 

vlastní neplacená propagace. 

7 Návrhy dalších způsobů nízkonákladové komunikace 

Cílem naší kampaně je zvýšit povědomí o značce RAINS na tuzemském trhu alespoň o 20 %. 

Pro jeho dosažení jsme zvolily různé formy propagace na sociálních sítích, a to převážně 

sponzorované příspěvky na Instagramu a Facebooku, dále spolupráci s influencery formou 

barteru a v neposlední řadě jsme přistoupily k reklamě v módních časopisech. 

Tabulka 2: Kontakty, vlastní zpracování 
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V rámci fungování na sociálních sítích jsme se rozhodly, že využijeme i možnosti neplacené 

propagace. Hlavní platformou naší propagace by byl Instagram, kde bychom kromě placené 

kampaně byly i nejvíce aktivní. K propagaci bychom využily jak klasické příspěvky, tak 

Instastories, kde je možnost vkládat různé ankety, kvízy a celkově lépe komunikovat 

s fanoušky. Zde bychom také sdílely příspěvky fanoušků, na kterých byla značka označena. 

Dále bychom na Instagramu rády využily možnosti vkládat delší videa, než jsou Instastories. 

K tomu bychom využily nástroj IGTV a jeho funkci live stream, kde by lidé měli možnost se 

zeptat na otázky ohledně produktů či stylingu věcí. Další platformou je Facebook, kde bychom 

také byly rády aktivní a využily možnosti live streamování a příběhů. V neposlední řade 

bychom se zaměřily i na Twitter a Tik Tok. Tyto sociální sítě se v České republice začínají těšit 

čím dál tím větší oblibě, hlavně u mladší generace, která je naší cílovou skupinou.  

Další formou nízko nákladové propagace je vytvoření placek a samolepek s logem RAINS, 

které budou jako dárek ke každému nákupu. Těmito doplňky si může zákazník vylepšit u nás 

zakoupenou pláštěnku, klobouček či batoh. Nejen že tímto zákazník svůj outfit zkrášlí, ale také 

nás tím bude propagovat doslova na každém kroku.  

 

8 Analýza rizik 

Realizace aktivit za účelem splnění cíle může být v průběhu ohrožena řadou rizik. Proto je 

vhodné rizika předem identifikovat a naplánovat postup pro jejich snížení. 

Prvním z rizik je cena. Produkty značky RAINS jsou vyráběny kvalitně s ohledem na životní 

prostředí, a také značka dbá, aby jejich oblečení a doplňky byly vyráběny eticky. Tyto faktory 

se ovšem promítají do výsledné ceny produktu, která není na trhu nejnižší, a proto ne každý 

člověk je ochoten, či má tu možnost, investovat takovou částku do nového kousku šatní skříně. 

Je však klíčové, aby zákazník věděl, proč a za co by měl vyšší částku zaplatit. V budoucnu se 

tedy zaměříme na zvýšení informovanosti zákazníků. 

Dalším rizikem je počasí. Vzhledem k tomu, že RAINS se specializuje především na prodej 

pláštěnek, tak počasí je důležitým faktorem, který ovlivňuje potenciálního zákazníka.  

Nastane-li ještě intenzivnější sucho s minimem srážek, zákazník může být od koupi odrazen. 

Bohužel počasí je pro nás velkým rizikem, avšak nelze odhadnout, jak se bude vyvíjet, a proto 

jediné, co můžeme jako firma udělat, je to, že budeme pokračovat v ekologické výrobě a chovat 

se k přírodě zodpovědně. Další možností do budoucna je představení kolekcí, které budou 

přizpůsobené aktuálnímu teplejšímu počasí. 
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Třetím rizikem je pro nás současná situace ve světě spojená s pandemií. Jedná se o velmi 

nepředvídatelné riziko, proti kterému se nedá přímo bojovat. Respektování pokynů vlády  

a prevence jsou jedinými možnostmi, jak toto riziko snížit. Pokud by se situace v budoucnu 

opakovala, tak je možné, že bychom přišly o prodeje z důvodu opětovného zavření obchodů, či 

omezení pohybu a pozastavení výroby. 

 

Riziko Možnost snížení 

rizika 

Síla faktoru   

(1 až 5) 

Pravděpodobnost 

dopadu (1 až 5) 

Celková 

intenzita 

Vysoká cena Ukazovat 

důvody, proč je 

cena vyšší než u 

konkurence 

(ekologie, etika). 

 4 4 16 

Počasí – sucho Přizpůsobení 

nových kolekcí 

aktuálnímu 

počasí 

4 3 12 

Situace ve světě 

a v České 

republice 

Dodržování 

vládních opatření 

3 3 9 

Tabulka 3:Analýza rizik, vlastní zpracování 

9 Kontrolní mechanismy 

Ke zjištění, zdali byla naše kampaň úspěšná, jsme se rozhodly využít počty prodaných kusů. 

Budeme tedy pozorovat, jak rostou tržby z prodeje a kolik kusů se prodá. Po uplynulých  

4 týdnech trvání kampaně budeme schopny porovnat, jestli jsme dosáhly našeho cíle. Dále 

budeme sledovat reakce na sociálních sítích. V této oblasti bychom chtěly v rámci kampaně 

dosáhnout sledovanosti našeho instagramového účtu @rains.cz ideálně mezi 7 až 10 tisíci 

sledujícími za uplynulé 4 týdny. Pokud však bude počet sledujících nad 5 tisíc, budeme 

považovat náš cíl za splněný. Poslední formou měření úspěšnosti průzkumu je dotazník, který 

byl proveden před uvedením kampaně. Po ukončení kampaně použijeme dotazník se stejnou 

otázkou a budeme sledovat nárůst povědomí i touto cestou.  
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9.1  SMART cíle  

 

S – Specific: Cíl naší kampaně je specifický: zvýšit povědomí značky na českém trhu 

o 20 %. 

M – Measurable: Náš cíl je měřitelný pomocí počtů prodaných kusů. 

A – Achievable: Zaměřujeme se pouze na věkovou skupinu 18-35 let a doplňkovou 

cílovou skupinu cestovatelů. 

R – Realistic:  Navýšení povědomí o 20 % za pomoci příslušných nástrojů.  

T – Time specific: Splnění cílů v rámci týdnů, během kterých kampaň potrvá. 
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10 Rozpočet 

 
Tabulka 4: Rozpočet, vlastní zpracování 

Celkem tedy v rámci komunikační strategie počítáme s částkou 296 855 Kč. 

  

Položka Cena 

Reklama v tištěných médiích 236.000,- 

 ELLE 236.000,- 

Produktové focení 20.000,- 

 Produkce 5.000,- 

 Nájem studia (500,-/hod) 5.000,- 

 Fotograf 10.000,- 

Balíčky pro influencery 19.350,- (za 9 ks) 

 Produkty (pláštěnky) – 1 ks  2.000,- 

 Balné 35,- 

 Poštovné (PPL) 115,- 

Reklama na sociálních sítích 17.560,- 

 Instagram – 4 týdny, 10 euro/den EUR 280 = 7.560,- 

 Facebook 10.000,- 

Reklamní předměty 3.925,- 

 Placky – 500 ks (4,80,-/ks) 2.400,- 

 Samolepky – 500 ks (3,05,-/ks) 1.525,- 

CELKEM 296.855,- 
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11 Zdroje 

An analysis of the Danish brand RAINS. Internationalization drivers and cross-cultural 

persona. (2019, 28. srpen). Medium – Get smarter about what matters to you. [vid. 2020-05-

10]. Dostupné z: https://medium.com/@alexwritesastory/an-analysis-of-the-danish-brand-
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