
"Mladí Američané už více jezdí v malých Toyotách        
a jsou štíhlí. Během 10 let velký generační předěl."

 

"Kde došlo k obratu od šetrnosti k pozérství?"

"Veganství je marketingový label, vegetariánství 
je totálně out."

"Veganství je jako elektromobilita. Je to elitářství 
a kdo už prozřel, tak agresivně útočí na okolí."

"Dát na triko od HM, že je veganský, je fakt úchylný."

"V USA má každý
supermarket zvětšující    
 se veganský koutek.
Veganství je potřeba tlačit.
Jsme v konzumním pekle 
a všeho se spotřebovává
moc, hlavně masa."

VEGAN
Insight

"Pojmenovat koženku
jako veganskou kůži je

marketingový blábol 
a fake. Vždyť je to 

z ropy proboha."
 

Nejzajímavější citáty zachycené při
diskusi o veganství jako reklamním
taháku

O REKLAMĚ VÁŽNĚ
I NEVÁŽNĚ

Read more at
vikpro.com

#1

Soubor těch NEJ insights v 8 tematických infografikách.

Jednotlivé záznamy jsou z cyklu "O reklamě vážně i nevážně"

a "Co s námi dělá reklama" na  Clubhouse v roce 2021. Dík
patří všem hostům i posluchačům... Třeba to zase někdy
rebootnem. Mezitím doufám, že Vám aspoň tyto insights
udělají radost! ��

 Vik



"NEDIVIL BYCH SE,
KDYBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYLO DOPŘEDU
DOMLUVENÉ." 

AUTA
Insight

Nejzajímavější citáty zachycené
při diskusi o autech a o tom, jak
na ně dělat či nedělat reklamu. 

O REKLAMĚ VÁŽNĚ
I NEVÁŽNĚ

JEAN-CLAUDE VAN

DAMME

"Například Chuck Norris zvedl
svou reklamou morálku
prodejcům. Nepřímo tedy reklama
pomáhá prodejům, protože
prodejci jsou na svou značku hrdí."

"Kvůli povědomí o značce
se jde s bazukou na
mouchu."

TREND ELEKTROAUT

HYUNDAI POKRAČUJE VE
SROVNÁVACÍ REKLAMĚ
"Strategie založená na konfrontaci
škodovky značce prodejně uškodila.

Češi jsou na Škodu hrdí, a to 
i v případě, že mají sami jiné auto."

"...je uměle vyvolaný a nemá
přirozenou poptávku. Na to se dělá
reklama sakra blbě."

2017

"...neudělal z trucků Volvo cool trucky. Ale dokázal udělat z řidičů trucků
Volvo nesmírně cool lidi v očích běžné populace."

AUTO JE DNES "JEN"

NÁSTAVBA

TELEFONU.

#2

2006

BENTLEY

V ČR JDE VĚTŠINOU 

O ADAPTACE

ZAHRANIČNÍCH REKLAM.

"Z aut se stalo choulostivé téma.
V reklamách už automobilky tlačí
jen bezpečnost, styl a ekologii.
Třeba rychlost už je téměř
sprosté slovo."V

JSEM UŽ VIDĚL JEN

REKLAMU NA LOKÁLNÍ

DEALERY

Read more at
vikpro.com

CAR WARS



INSIGHT

VODA
Nejzajímavější citáty zachycené při
diskusi o vodě. 

CO S NÁMI DĚLÁ
REKLAMA

"Voda je voda, ta prostě potřebuje, aby si na trhu

našla svoje místo. To místo si pak musí dobře hýčkat

a držet a budovat. Je to jenom voda, to samo o sobě

blbě prodáš."

"Dřív, když voda nebyla moc kvalitní, děti pily slabé

pivo. Ale to asi reklamě na vodu moc nepomáhá co?"

"Exkluzivní voda musí být vždy ve skleněné

lahvičce. Jinak to nefunguje. Ta skleněná

láhev tomu přidává spoustu marže."

Co to je sakra artézský vrt? Není to jen nějaký

marketingový blábol?"

"Rajecká dolina skutečně existuje a je mimochodem

překrásná."

"Mně přijde, že jsme se jako lidstvo nějak zacyklili.

Kdysi jsme začali tím, že jsme s košíkem a nádobou

chodili  k řece pro vodu. Pak jsme vodu přivedli na

náměstí do kašny, nakonec domů do kohoutku. 

A dneska zase jezdíme s košíkem po supermarketu 

a taháme si domů vodu."

"Podoba láhve je nesmírně důležitá pro prodej vody.

Její tvar je alfa - omega."

"Stočit si vodu do vlastní nádoby z nějakých stojanů,

které budou doplněné z cisteren a ideálně z cisteren,

které budou jezdit třeba na vodík. V tom vidím

udržitelnou budoucnost."

"Dřív jsem si myslela, že balená voda je aspoň

zárukou kvality. Ale nemusí. Je znám případ někde z

Maine, kde známá firma stáčí do dneška strašný

humus do lahví a prodává to jako skvělou vodu."

"Franklin prý řekl, že vodu skutečně

nedocenííš, pokud ti nevyschne studna."

"Rajec nebo Dobrá Voda a podobné jsou

určené k tomu, aby je člověk pil denně. 

S minerálkou bys tohle dělat neměl."
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Read more at vikpro.com



"Pojištění je pro mě
kvintesence reklamy 
s vysmátou rodinou 

a labradorem, kteří jsou 
tzv. pod ochranou

pojištění."
 

POJIŠTĚNÍ
Insight

"Můj kůň sežral jinému deku a Allianz pojistka mi 
to uhradila. To bylo super."

"Proč neudělat reklamu na to, že výjimky
neproplatíme ani my, ale zbytek proběhne hladce."

"Já jsem pojištěná úplně na všechno a vždy se mi to
vyplatilo."

"Je to obchod s klidným
spánkem. Pojišťovna je
taková opora, kdyby něco."

Nejzajímavější citáty zachycené  
 při diskusi o pojišťovnictví           
 a reklamách.

CO S NÁMI DĚLÁ
REKLAMA

Read more at
vikpro.com
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Rodina patří do reklam.
"Zvíře jako součást rodiny je jediná logická cesta, jak dělat takovou
masovou reklamu. Ukazovat, že po vitamínovém pamlsku se stane

likvidátorem tanků…to moc nepotáhne."
 

INSIGHT

PETFOOD

B.A.R.F. není barf.
"Reklamy na Whiskas na počátku mohli být
kvalitní alternativou rohlíku s mlékem, tím

dost možná vydláždil cestu dnešním
prémiovým jídlům. Teď je nejvíc in

lyofilizovaný B.A.R.F. To je správná cesta,
kterou to jde."

 

Pes v Bílém domě
"Každý americký prezident by měl mít psa,

jinak to není jakoby dokonalá rodina. Od
Theodora Roosevelta až po Baracka

Obamu byl v Bílém domě vždy pes. Tuto dá
se říct tradici přetrhnul až Donald Trump."

 

Zlatá rybka není kočka!
"Andulky a rybičky má každý druhý, ale

pořád jsou daleko za psy a kočkami. Moje
zlatá rybička Emil nemá uplně ten

emocionální náboj jako kočka nebo pes.
Nepříjdu do krámu a neřeknu… hm jak

Emílkovi udělám radost."
 

Gothaj je pro mě.
"Kočkobáby, které sbírají kočky na ulici
jsou schopné jíst gothaj a kočkám dávat
prémiovky... Nejvíc mě fascinuje, že na

jedné misce vah je Felix, Whiskas a
podobné mňaminy a na druhé lidi, kteří

zkoumají hyperdrahé prémiové jídlo, které
má minimum reklam."

 

Více infografik a článků v češtině i angličtině na:

www.vikpro.com

Nejzajímavější citáty zachycené při
diskusi o žrádle pro zvířátka. 

CO S NÁMI DĚLÁ
REKLAMA#5



Na lezce
kupodivu

hodně
fungují

zajímavé
novinky…

takový tech-
porn.

 

OUTDOOR
Insight

Nejzajímavější citáty zachycené
při diskusi o horolezectví a
outdooru.

O REKLAMĚ VÁŽNĚ
I NEVÁŽNĚ

FIVE-TEN JE KOUPENÝ ADIDASEM A

UNPARALLEL KOUPIL SCOTT.

"Taktické brandy spíš
doplňují outdoor. Myslím,
že moc si neparazitují."

"Horolezecký trh je
nesmírně rozebraný. 
Tam je nesmírně málo
prostoru."

"Hraje roli odkud značka je. Například v
ČR je OCÚN č. 1, ale mimo ČR nemá

moc šanci. Většina velkých značek je
ze západu a zcela tam dominují."

"Pro corové značky je těžké
přežít. Musí jít do průmyslu, kde
se zbožím, které točí. Lezení je
jen mňamka. Například Black
Diamond dělá reklamu na čelovky.
To je obecné a užije se všude."

"VLASTNĚ VŠICHNI
LEZCI JDOU PO CENĚ."

#6

Read more at
vikpro.com

"Lezci začátečníci jdou
primárně po ceně."



"V USA je téma policie nesmírně aktuální, hlavně
kvůli rasismu a mrtvým afroameričanům."

 

"Rebranding české policie do dnešní podoby byl
dobrý počin a zvýšil jí prestiž."

"Pořad C.O.P.S. byl marketingově geniální. U nás 
by pořad neprošel asi kvůli ochraně osobních 
údajů."

"Obecní policie Lázně Bohdaneč, to byl slušný 
hard-core. Stojí za to si nastudovat."

 

POLICIE
Insight

"Policie má 3 pomyslné
nohy, které používá 

v propagaci: 
PR, osvěta - vzdělání 

a self-made social
content "

 

"Větší reklamu, která je
třeba i na billboardech nebo
v jiných tradičních médiích,
jsem vždy viděl s tématem
náboru."

Nejzajímavější citáty zachycené při
diskusi o policii a její reklamě. 

O REKLAMĚ VÁŽNĚ
I NEVÁŽNĚ #7

Read more at
vikpro.com



NEZISKOVKY
INSIGHT Nejzajímavější citáty zachycené při

diskusi o neziskovkách a jestli je
reklama na ně citovou "vydíračkou". 

CO S NÁMI DĚLÁ
REKLAMA

"Reklama je příběh a musí vyvolat emoce.
Pokud člověka mrazí, tak je to správně. "

"Umělci se pro dobrou věc vzdávají
honorářů. Jsme jim za to vděční, že jsou
schopní takhle pomáhat."

"Není vydírání náhodou forma agrese?
Nepopírá se tak ta reklama sama, když je

třeba proti násilí? Minimálně je to tenký led."

"V agenturách a reklamě chceme pomoct a
zároveň si tím čistíme hlavu."

"Ty dopisy neposílá přímo neziskovka, jsou
to tzv. fundraiseři, kteří dostanou od

společnosti nějaké procento z vybraných
peněz. Nicméně mám zkušenost, že

nejlépe fungují skutečně dary od lidí."

"Agentury to dělají tzv. pro bono, aby jim do
toho nikdo moc nekecal a udělali si výherní
kreativu."

#8

Read more at vikpro.com

"Pracujeme se seniory a jsme zrakově
postižení, vždycky se snažíme ukázat to
pozitivní. Věci, které vás normálně
nenapadnou."

"Já asi jsem cílovka, pořád mi chodí nějaké
dopisy a já je vždycky založím a je to pasé.
Zajímalo by mě, jestli to funguje a nejsou to
vyhozené peníze?"

Konec...
 ... prozatím...


