Editorial

Hlavním tématem tohoto vydání Typografie je „marketing“. Mínûno marketing tiskáren, popﬁípadû
dal‰ích subjektÛ, které se pohybují na poli polygrafie, typografie, DTP a jin˘ch, souvisejících oborÛ.
„Ten dûlá to a ten zase tohle...“, praví citace z ãeského „klasika“. Nûkdo má to ‰tûstí, Ïe dûlá to,
co si vÏdy pﬁál. Jin˘ tolik ‰tûstí nemá – dûlá to, co mu pﬁihrály Ïivotní peripetie. Nûkdo dokonce
dûlá to, co ho vÛbec nebaví, pﬁiãemÏ si ani nikdy nemyslel, Ïe by to nûkdy dûlat mohl (a dokonce
u toho vydrÏet a Ïivit se tím). Sice vím, Ïe idealistické obrazy dûdûní povolání ãi ﬁemesel patﬁí jiÏ
spí‰ do knih ãi filmÛ, pﬁesto si myslím, Ïe tﬁeba profese tiskaﬁe nebo knihaﬁe by mohla do jisté míry
dûdiãná b˘t. Asi urãitû víc neÏ tﬁeba DTP operátor – kromû jiného: kolik generací tuto novou pozici
vÛbec zná? A pokud nûco jako dûdiãné pﬁíli‰ nevidím, pak je to práce v marketingu a reklamû.
Osobnû znám jen nûkolik rodin, kde se „reklamní business“ pﬁedal dále. A to pﬁedev‰ím
z praktick˘ch, ﬁekl bych aÏ existenãních, dÛvodÛ, nikoliv profesních.
Proã o tom takto uvaÏuji? Jde o to, Ïe dnes a dennû skloÀovaná slova „marketing“, „reklama“, „pí ár“
a mnohá jiná, jim podobná, vût‰ina „bûÏn˘ch“ smrtelníkÛ nerozli‰uje. NatoÏpak, aby nûkdo vûdûl,
co pﬁesnû se pod nimi schovává a co jiÏ patﬁí do gesce jin˘ch „odborníkÛ“. Zatímco marketing
je v‰eobjímající vûda o tom, jak dûlat „business“ a vydûlávat peníze, reklama a „pí ár“ jsou dílãími,
praktick˘mi nástroji této vûdy. Ov‰em jsou pro praxi zcela zásadní a pro veﬁejnost nejviditelnûj‰í.
V marketingu jde hlavnû o ãísla – matematiku a statistiku, anal˘zy a grafy. Na správné marketingové
poãínání jsou kilometry knih, tisíce pouãek, desítky teoretick˘ch modelÛ a tak dále. Naopak reklama
se vyvíjí a vyrábí Ïivelnû. Je zcela nespoutaná, nepﬁedvídatelná a také z tohoto dÛvodu na ní nejsou
‰koly – tedy pardon, je nûkolik ‰kol, které se jí více ãi ménû zab˘vají, av‰ak není to jako
s „ekonomkou“, kterou má kaÏdá vysoká ‰kola, od Plznû po Brno, a její absolventi vÏdy vyjdou
s titulem „ing.“ a (zhruba) stejn˘mi znalostmi. A moÏná v tom je ten problém s dûdiãností
reklamního „umûní“. Je ‰iroké, vyuÏívá poznatky jin˘ch oborÛ a hlavnû: ne kaÏd˘ má tu invenci,
kuráÏ, drzost, tah na bránu a jiné, pro reklamní tvorbu zcela nezbytné, vlastnosti.
V‰ak zpût k marketingu jako celku. Jeho v˘znam je skuteãnû jedin˘ – jak to udûlat, aby firma
prosperovala, produkty (libovolného druhu) se prodávaly a majiteli rostl zisk. Nic víc pod tím
nehledejme. Jak˘ vyuÏijeme teoretick˘ model, jaké pouãky, koho si na to najmeme – velkou agenturu
nebo jednoho experta na volné noze – je celkem jedno. Za v‰e hovoﬁí pouze v˘sledek, tedy ãist˘ zisk.
Jsem velk˘ optimista, neboÈ vûﬁím, Ïe v˘voj na‰í spoleãnosti i na‰eho hospodáﬁství, jde dobr˘m
smûrem. Sice pomalu, obãas zbyteãn˘mi oklikami – v duchu dal‰ího ãeského klasika: „Je to sice
hor‰í, ale za to del‰í cesta...“ – ale pﬁesto kupﬁedu. A stejnû je to i s v˘vojem marketingu a reklamy
v ãeské kotlinû. Leccos je uÏ samozﬁejmostí, mnoho v‰ak je‰tû neznáme anebo prakticky
nevyuÏíváme. A to je ‰koda. KaÏdou moÏnost, jak se prosadit mezi konkurencí, je nutno vyuÏít.
V nûkter˘ch oborech je to snaz‰í, jinde – pﬁedev‰ím u tûch zabûhnut˘ch – tûÏ‰í. Zkuste vymyslet
nûco originálního pro novou pekárnu, která peãe tradiãní ãesk˘ chléb a rohlíky, a potom pro firmu,
která na trh vstupuje s technickou, zbrusu novou a navíc pﬁevratnou novinkou. Jistû mi dáte
za pravdu, Ïe to druhé se (málem) prodává samo. I kdyÏ pozor: já rozhodnû nevûﬁím „hlá‰ce“,
Ïe dobré zboÏí se prodává samo. Vymyslíme-li kvalitní marketingovou strategii a následnû
provedeme dobrou reklamní kampaÀ, budeme schopni prodat cokoliv, bez ohledu na kvalitu.
To je bohuÏel druhá strana marketingového prÛmyslu.
Nebojme se marketingu vyuÏít! Jak kdysi ﬁekl skuteãnû geniální podnikatel i obchodník Henry Ford:
„Kdybych mûl poslední dva dolary, jeden dám na reklamu.“
Ondﬁej Sedláãek
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Daniel SlameÀ
Daniel SlameÀ (*1990) se po dokonãení stﬁední
‰koly zaãal intenzivnû vûnovat uÏité grafice.
Nyní studuje tﬁetím rokem Soukromou vy‰‰í
odbornou ‰kolu umûní a reklamy, s.r.o.
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se i reklamnímu marketingu a public relations.
Zastihnout jej mÛÏete na emailu
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Marketing v tiskárnách –
co a jak lépe, kde pﬁidat...

V Editorialu tohoto ãísla jsem si dovolil zkratku,
Ïe „marketing je v‰eobjímající vûda o tom, jak
dûlat „business“ a vydûlávat peníze“. Asi nikdo
ze ãtenáﬁÛ se nebude zlobit, pokud jeho firma
bude více vydûlávat. Na tom se shodneme
a rovnûÏ jsme pro to jistû v‰ichni ochotni udûlat
maximum. Ov‰em zmínil jsem téÏ, Ïe „dnes
a dennû skloÀovaná slova „marketing“,
„reklama“, „pí ár“ a mnohá jiná, jim podobná,
vût‰ina „bûÏn˘ch“ smrtelníkÛ nerozli‰uje...“
A to je ona slabá stránka marketingu – místo,
kde je nutno zásadnû pﬁidat. A samozﬁejmû
nejen ve firmách, které pÛsobí v polygrafickém
prÛmyslu.
Nejprve to pozitivní... Nav‰tûvuji tiskárny,
DTP studia i související polygrafické provozy
celkem ãasto a to jiÏ mnoho let. Pro mû, jako pro
„laika“ v oblasti technologick˘ch vymoÏeností
tiskaﬁsk˘ch strojÛ, je zajímavé sledovat, jak
se linky roz‰iﬁují, stroje jsou men‰í a pﬁesto
„chytﬁej‰í“, popﬁípadû co v‰echno dovede malá,
lokální tiskárniãka dneska vytvoﬁit – doslova
na kolenû. To obdivuji.
Z hlediska marketingu pak oceÀuji, Ïe vût‰ina
firem své sluÏby jiÏ aktivnû i pasivnû nabízí.
Aktivnû rozesílají katalogy nebo emailové
nabídky – dnes jiÏ vût‰inou cílenû, tedy nikoliv
jako „SPAM“ (nevyÏádané otravné emaily,
které jsou buì mazány automaticky, ãi obratem
ruãnû). Pasivnû pak jejich cedule visí nad
vchody, ale nechybí téÏ billboardy (s informací
o poloze firmy) u vjezdu do mûst a obcí atd.
Dokonce uÏ „kováﬁova kobyla“ nechodívá bosa,
ale má vlastní, mnohdy solidní vizitky, letáky
a katalogy s nabídkou. To je chvályhodné!
Je totiÏ nutno myslet téÏ na to, Ïe vnûj‰í vzhled
a firemní kultura – odbornû Corporate identity –
má pro zákazníka zásadní v˘znam. První
setkání s firmou b˘vá momentem, kter˘
rozhodne o pﬁípadné, ãasto pak dlouholeté,
spolupráci.
Druhou kladnou stránkou z hlediska marketingu
je vyuÏití moderních komunikaãních
technologií, zejména mám na mysli internet.
Samozﬁejmû, Ïe je co zlep‰ovat, ale k tomu
se dostanu. DÛleÏité je, Ïe vût‰ina firem má jiÏ
solidnû zpracované své webové prezentace,
které jsou funkãní a pﬁehledné a na kter˘ch
se dozvím to podstatné. Dokonce, i kdyÏ to není
pravidlem, najdu i orientaãní ceny. I to totiÏ
patﬁí neodluãitelnû k marketingu. Jsou v zásadû
dvû cesty, kter˘mi se vydat: ceny uvádût, ceníky
poskytovat, nebo naopak kalkulovat konkrétní
pouze poptávky / zakázky. Dobﬁe chápu
argument nûkter˘ch firem, Ïe dávat na internet

ceny je komplikované, ba dokonce
kontraproduktivní. Mnohdy se pak stává,
Ïe koneãná cena je vy‰‰í kvÛli zákazníkem
opomenuté poloÏce, zásadnûj‰ím zmûnám
bûhem sazby, pﬁi finalizaci atd. CoÏ se pak
‰patnû vysvûtluje. Na druhou stranu je ﬁada
firem, které se i s tûmito problémy dokázaly
„popasovat“ a softwarovû dokonce docílily
i toho, aby vûci neznal˘ ãlovûk neopomnûl
podstatné kroky pﬁi zadávání (coÏ o‰etﬁuje
i související finance).
...a nyní to slab‰í Pﬁes internet – „bránu“ –
k zákazníkovi se dostáváme k tomu „slab‰ímu“.
âas jsou peníze a o peníze jde v první ﬁadû.
Obû úsloví jsou sice otﬁepaná, ale obecnû platná.
Dokonce bych mohl dodat dal‰í „levnou“ frázi,
Ïe dnes dvojnásob. KdyÏ poptávám realizaci
a pochopitelnû téÏ ceny tisku (coÏ dûlám
mimochodem velmi ãasto a na dost rÛznorodé
materiály), vÏdy vybírám podle hlediska „user
friendly“ – ãesky ﬁeãeno: uÏivatelsky pﬁátelské
(prostﬁedí / ﬁe‰ení). Zaprvé mám vytipovány
firmy, které nabízejí komplexní realizaci vãetnû
ceníkÛ, tedy si mohu zcela bez problémÛ ovûﬁit,
co a jak zhruba bude nutno udûlat, co lze
a nelze, a v jak˘ch cenov˘ch relacích. Potom
se obracím na firmy, které znám a se kter˘mi
bûÏnû spolupracuji, pﬁípadnû poptám i jiné
dodavatele podle toho, jak se mi jejich nabídka
(vût‰inou pﬁes internet) jeví.
Jistû mnoho z vás, tiskaﬁÛ, namítne, Ïe pﬁesnû
takové zákazníky doslova „milují“. Ale bohuÏel,
taková je doba, takové moÏnosti mohu vyuÏít.
Stejnû tak jistû vy, ãtenáﬁi, postupujete pﬁi koupi
auta – také „projedete“ internet a zji‰Èujete,
co je k mání, nebo pﬁi v˘bûru dovolené –
hoteliéﬁi své pﬁednosti i slabiny vãetnû cen také
dávají v‰anc konkurenci (byÈ tento pﬁíklad není
úplnû srovnateln˘ s polygrafickou branÏí).
Právû zde bych vidûl pro mnoho firem moÏnost
rozvoje, respektive získávání nov˘ch klientÛ.
Dnes je skuteãnû na internetu v‰e a kaÏd˘ pﬁes
nûj vybírá, obchoduje a nakonec vût‰inou
i objednává. Nechci, aby to vyznûlo, Ïe straním
internetu a nedávám prostor osobnímu kontaktu,
obchodním zástupcÛm a dal‰í komunikaãním
„kanálÛm“, marketingov˘m „nástrojÛm“
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a reklamním „prostﬁedkÛm“. JenÏe mám-li
shrnout ze svého pohledu souãasné slabiny,
potom se mi tyto – moderní komunikaãní kanály
– jeví jako podceÀované.
Lze jít dále? Dost zásadní problém ãeského
trhu (tedy i marketingov˘ch snah) je jeho
velikost. Jsme malá zemû, pomûrnû hustû
obydlená a solidnû hospodáﬁsky vyvinutá, tedy
i „nasycenost“ sluÏbami je celkem vysoká.
O okolní Evropû – i kdyÏ je dnes „obchodnû“
bez problémÛ prostupná – to mÛÏeme ﬁíci téÏ.
Lze tedy tûÏko pﬁedpokládat, Ïe bychom narazili
co chvíli na nûjakého velkého zákazníka, kter˘
spadl z nebe – zatím nikde netiskl a rovnou
zÛstává u nás. Tím velk˘m zákazníkem myslím
pﬁedev‰ím nadnárodní koncerny v‰eho druhu,
banky, velké reklamní agentury, obchodní
ﬁetûzce atd. Ze zku‰enosti je mi jasné, Ïe nûkolik
mal˘ch ÏivnostníkÛ s vizitkami a letáky tiskárnu
nevytrhne. Ov‰em vycházejme z v˘‰e
uvedeného a neãekejme s rukama v klínû
na zázraky. VÏdy se vyplatí díky investici
napﬁíklad do zmiÀovaného „user friendly“
internetového webu / on-line aplikace získat
nûkolik mal˘ch zákazníkÛ (kteﬁí mohou jednou
„vyrÛst“), neÏ pouze vytisknout nov˘ billboard
k cestû a doufat, Ïe pﬁí‰tí rok bude líp.
Ano, vÏdy lze jít nûkam dále Trochu jsem
zatím v textu pominul dal‰í marketingové
nástroje. B˘t vidût na internetu a dokázat
si na nûm získat klienty, je sice velmi podstatné,
ale ani to nestaãí. Tradiãní marketingov˘ model
hovoﬁí o „ãtyﬁech P“, tedy o ãtyﬁech zásadních
veliãinách, se kter˘mi marketing pracuje,
zaãínajících v angliãtinû na „p“: product, price,

place a promotion (ãesky: produkt, cena,
distribuce a propagace).
Prvním je pochopitelnû produkt – coÏ mÛÏe
b˘t i sluÏba, ve smyslu jeho kvality, podoby,
balení atd. Zde je vÏdy místo pro „reklamu“:
kromû profesionálního servisu pﬁi v˘robû
a dokonalého provedení jde také o drobnosti –
solidní adjustace zakázky, logem oznaãené
bedny s produktem, logem opatﬁená lepicí
páska atd. Na první pohled drobnost, na druhou
pak splnûní v˘‰e zmínûné Corporate identity.
Cena je pochopitelnû prvek, kter˘ má svá
specifika. Na druhou stranu se systémem slev,
aÈ jiÏ sezónních, vûrnostních a jin˘ch, dají dûlat
divy: lákat nové zákazníky, udrÏovat
a odmûÀovat stávající atd. A to nemluvím
o dnes jiÏ celkem bûÏn˘ch „automatizovan˘ch“
pﬁedáváních zakázek pﬁes internet, coÏ u‰etﬁí
ãas i práci tiskárnû a DTP a lze tedy ãást úspor
„nechat k dobru“ zákazníkovi.
„Place“, tedy distribuce ãi místo prodeje
(obchodu), je prvek, kter˘ pro marketing
poskytuje velkou míru flexibility: „pﬁijedeme
za vámi“, „objednávejte pﬁes internet, v klidu
domova“, „sídlíme v centru Ostravy, ale
poboãky máme v kaÏdém krajském mûstû“,
„doprava zdarma“atd.
A nakonec to hlavní, tedy propagace – reklama.
Zde se opût vrátím k Editorialu: „...rozhodnû
nevûﬁím „hlá‰ce“, Ïe dobré zboÏí se prodává
samo.“ VÏdyÈ v kaÏdém men‰ím mûstû jsou
dnes tiskárny (vût‰í ãi men‰í) alespoÀ dvû.
Jak se tedy prosadit? Nebo pﬁesnûji vymezit
proti konkurenci? Na to platí jedinû dobﬁe
naplánovaná strategie a zacílená reklama. Vím,
Ïe zjednodu‰uji, ale jedna tiskárna mÛÏe mít
provoz nastaven˘ spí‰e pro men‰í zakázky,
zato ãetnûj‰í, „z ulice“ – „rychloobrátkové“,
druhá pak bude cílit na draÏ‰í kniÏní v˘robu
a tﬁeba velkoplo‰n˘ tisk reklamních materiálÛ,
plachet, billboardÛ a bannerÛ. Jde jen o to,
dobﬁe si naplánovat onu „marketingovou
strategii“.
Co zákazník ocení... Jako zákazník mohu ﬁíci,
Ïe oceÀuji pﬁedev‰ím solidní a profesionální
servis – od zaslání nabídky po pﬁedání hotové
zakázky. Zní to moÏná banálnû, ale myslím,
Ïe nejsem sám. Pokud poptává a poté zadává
nûjakou vûc do v˘roby ãlovûk, kter˘ se v této
branÏi neorientuje, potom jistû uvítá radu.
A jednoznaãnû lze tvrdit, Ïe rada, i kdyby mûla

sníÏit cenu jedné zakázky a tím i zisk pro
tiskárnu, se ãasem vrátí. Mimo jiné proto,
Ïe se vrátí zákazník, kterého jsme pﬁesvûdãili,
Ïe mu chceme pomoci, nikoliv ho o‰kubat.
A jednoduchou marketingovou metodou
„WOM“ (ãesky známou „‰eptandou“) se to o nás
roznese dále. I to je marketing...
Konkrétní pﬁíklad najdeme tﬁeba u bûÏn˘ch
letákÛ. âtenáﬁÛm zasvûcen˘m
do technologick˘ch polygrafick˘ch procesÛ není
nutné vysvûtlovat, kolik variant napﬁíklad
obyãejného nabídkového letáku lze vyrobit =
kolik finanãních variant mÛÏe zakázka mít.
Nemluvû o tom, Ïe reklamní tvorba je „profese“
jako kaÏdá jiná, tedy i zde je nutno o „ﬁemesle“
nûco vûdût a odchytat mouchy. BohuÏel,
mnohokrát jsem byl svûdkem, Ïe osoba zcela
nepoznamenaná propagací ani tiskem dostala
z tiskárny doslova paskvil. V duchu logiky:
„Takhle jste to zadali, takhle jsme to vyrobili...“
Není jistû v náplni práce obchodního oddûlení
vychytávat chyby na letáku, kter˘ si zákazník
navrhne. Ale ruku na srdce: kolik by stálo
tiskárnu ãasu a penûz, kdyby grafik z DTP ﬁekl
‰éfovi, Ïe „tenhle leták vyleze ve v˘sledku
neãiteln˘, navíc jsou v nûm pﬁeklepy.... zavolej
jim, aÈ si ﬁeknou, co s tím...“ Naopak mám
provûﬁené dodavatele, kteﬁí se pﬁesnû v tomto
okamÏiku sami ozvou a upozorní mû,
Ïe je nûkde problém, nechci-li to je‰tû upravit.
Nemám dÛvod takové dodavatele mûnit.
Neradím zde, jak získat „velkého“ zákazníka
a udûlat „k‰eft“. Na to je nutno si skuteãnû
„sednout“ a popﬁem˘‰let, rozváÏit na‰e
pﬁednosti, konkurenci atd. a sestavit nûjakou
smysluplnou strategii. Ale drobnosti, tﬁeba v˘‰e
zmínûné, urãitû neodradí ani zákazníky
stávající, ani moÏné budoucí.
Závûrem budiÏ ﬁeãeno, Ïe pokrok v „marketingu
tiskáren“ urãitû vidím. I kdyÏ i v této branÏi
by ne‰kodilo – slovy Henryho Forda
v Editorialu – investovat do propagace sv˘ch
sluÏeb více. Souãasn˘ pﬁesycen˘ trh jinak dob˘t
prostû nelze. ×
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