OBSAH
CONTENTS
2 Milan Lelek
V˘voj mediálního prÛmyslu
The development of the media industry
4 Jitka Böhmová

V˘voj mediálního
prÛmyslu

Anketa Tiskárny a marketing #2
Questionnaire Printing houses and marketing #2
5 Jitka Böhmová
Anketa Marketing v polygrafii
Questionnaire Marketing in printing industry
6 Milan Lelek
Ti‰tûná elektronika
Printed electronics
7 Aktuality digitální
Digital actualities

TYPOGRAFIA DIGITÁLNÍ 9/2013/ã. 38/roãník 4
Pﬁíloha ãasopisu Typografia 9/2013/ã. 1249/roãník 116
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûﬁická 343,
164 00 Praha 6
Adresa redakce Tuchomûﬁická 343, 164 00 Praha 6
www.typografiacz.cz
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
marsova.typografia@tercie.cz
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
bohmova.typografia@tercie.cz
Pﬁedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Jiﬁí Zápotock˘
Zahraniãní partneﬁi Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Daniel SlameÀ, Soukromá vy‰‰í odborná ‰kola
umûní a reklamy, Orange Factory
Pﬁedtisková pﬁíprava Tercie servis s.r.o.
Pﬁíjem inzerce v redakci Tuchomûﬁická 343, 164 00 Praha 6
Cena ãísla 60 Kã, Pﬁedplatné v redakci, Roãní pﬁedplatné
700 Kã + 15 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Obálka je vyti‰tûna na stroji Xerox DocuColor 8080.
Pﬁíloha je vyti‰tûna na stroji Xerox Nuvera 200 EA
(vnitﬁní listy).

Na‰e branÏe se dostala do kompetenãní pasti.
Staãí se podívat na historii úpadku firmy
Kodak. Dnes je jiÏ zcela zﬁejmé, Ïe digitální
fotografie je závislá pﬁedev‰ím na dodavatelích
software, jako je Adobe – film (dﬁíve ãasto jen
jako Kodak), není jiÏ potﬁeba.
Îe je tisk novin (ostatnû i ãasopisÛ) závisl˘
na pﬁíjmech z reklamy, je také známou
skuteãností. A to i pﬁesto, Ïe zahraniãní deníky
jsou draÏ‰í, neÏ ãeské prestiÏní ãasopisy.
Je naprosto jasné, Ïe se financování novin
(a novû i internetov˘ch zpravodajsk˘ch
serverÛ) musí zmûnit, urãit˘ model existuje
ve skandinávsk˘ch zemích.
Staãí se podívat na graf pﬁíjmÛ z novinové
reklamy v USA, oãi‰tûné o inflaci (v milionech
USD), mezi lety 1950 aÏ 2011. Pﬁedûl nastal
v roce 2000, kdy pﬁíjmy z reklamy postupnû
pﬁecházely na jiná media, vãetnû Internetu.
Obdobn˘ v˘voj postihl i obrat globálního
hudebního prÛmyslu. PrÛmysl novin a hudby
byl na vrcholu koncem 90 let.
Vzestup hudebního prÛmyslu zaãal
v osmdesát˘ch letech se systémem osmistop˘ch
kazet, které se pouÏívaly v pﬁehrávaãích tûchto
„nekoneãn˘ch“ kazet. Následovaly vinylové
desky LP (long play) a SP (single play) a hlavnû
„evropské“ tape (Compact Cassette Philips).
Ov‰em vrcholem bylo CD (Compact discs).
Následoval souãasn˘ digitální formát „MP3“
s pﬁehrávaãi miniaturních rozmûrÛ, jako
je napﬁíklad Apple iPod.

Schéma vzájemného prÛniku digitální a smart TV

Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080.

Televize propojená s internetem je nabízena
jako „smart“ televize. Proti tomu
se na mediálních konferencích diskutuje
o „Sociální televizi“. Ani rodina se jiÏ neschází
u jediné obrazovky. Místo toho má k dispozici
ﬁadu LCD obrazovek, poãínaje notebookem,
pﬁes iPad, prostû v‰ichni mají moÏnost pﬁes
internetové WIFI sestavit svÛj program dle
vlastního pﬁání. Tak tomu je v rozvinut˘ch
zemích a zaãíná se to realizovat i u nás.
Smart TV je pﬁedchÛdcem HbbTV Widgety
na Smart TV, versus prohlíÏeãe na smartphonu,
tabletu, notebooku a PC: Kdo je králem
internetu?
Smart televizory bohuÏel zobrazují jen
omezené mnoÏství vybran˘ch internetov˘ch
portálÛ v závislosti na poskytovan˘ch
programech pro zpracování internetov˘ch dat,
pﬁes widgety. Tyto formáty se v‰ak mohou li‰it
a tím televizory v˘robcÛ umí „zpracovat“ jen
nûkteré nabídky. ¤e‰ení zﬁejmû spoãívá
ve sjednocení formátÛ, a to jak u v˘robcÛ
televizních pﬁijímaãÛ, tak i poskytovatelÛ
sluÏeb a provozovatelÛ televizního vysílání
(programÛ). Tuto cestu nabízí právû HbbTV.
HbbTV je k dispozici na televizorech
s pﬁipojením na internet od cca od roku 2012.
Návrh stránek HbbTV je pﬁizpÛsoben ovládání
pﬁes dálkov˘ ovladaã televizoru. Pokud
je televizní program, kde jsou i hybridní sluÏby,
objeví se na chvíli ãervené tlaãítko, které
potvrdí jejich dostupnost. UÏivatel se k tûmto
sluÏbám dostane pﬁes ãervené tlaãítko „Red
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Pﬁíjmy z novinové reklamy v USA (v milionech USD)

Globání obrat hudebního prÛmyslu v miliardách USD

oãi‰tûné o inflaci, 1950 – 2011

1973 – 2009

Zdroj: Newspaper Assocation of America

Zdroj: Sources: RIAA year-end shipment statistics;

mjperry.blogspot.com

Bain analysis
Obdobn˘ v˘voj postihl i obrat globálního hudebního
prÛmyslu. PrÛmysl novin a hudby byl na vrcholu koncem
90 let. Zde je graf v hodnotách miliard USD. V americké
angliãtinû totiÏ billion znamená jedniãku s devíti nulami:
1.000.000.000, tedy ãíslo, kterému v ãe‰tinû ﬁíkáme miliarda.

Button“ ovladaãe. K dispozici je nová generace
teletextu (sluÏba Supertelext).
V kvûtnu 2011 poskytl Milan Friedrich
rozsáhl˘ rozhovor internetovému
zpravodajství DigiZone.cz, kter˘ vedl
Jan PotÛãek, kde se uvádí, Ïe se v roce 2010
v ãeském internetu v reklamû protoãilo
7,7 miliard korun.
Nûkteré ze zajímav˘ch my‰lenek: „Internet
je platforma, není to medium. Jsou tam
variace na noviny, rozhlas a televizi. Média
na ní existují v digitalizované podobû.
Nesprávnû se jim obãas ﬁíká, Ïe to jsou
internetová média… Ta média jsou digitální
a jejich nejvût‰í problém je v tom, Ïe se jejich
textová zpráva dostává do pﬁímé konkurence
s videem nebo ãímkoliv jin˘m, a z toho

HbbTV hybridní televizní vysílání v Evropû

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.

panuje nejvût‰í napûtí. Mezi jednotliv˘mi
médii na internetu neexistují ostré hranice,
jako byly mezi novinami, rozhlasem
a televizí… MÛÏe se brzy stát, Ïe ãlovûk
pﬁijde z práce domÛ a nezapne poãítaã, ale
hybridní vysílání.“
Od ãervence 2013 je v Nûmecku novû
definován uãební obor mediálního grafika
pro media a tisk: Novû byla zaﬁazena
3D grafika, vytváﬁení obsahu a úpravy pro
sociální media, dále je to vzdûlávání
v oblasti poradenství a plánování pro
mediální prÛmysl. Vychází se i ze spolupráce
mezi tiskárnou a zákazníkem. Pomalu
se to blíÏí oboru grafick˘ design a profesi
samostatného grafika pro reklamní
a marketingové agentury.

Segment IP zaﬁízení pro streaming –
procentuální podíl na trhu USA
dle dodan˘ch jednotek Klíãová informace:
Apple vytváﬁí nejvût‰í podíl trhu, kde nabízí
relativnû omezen˘ pﬁístup k nabízenému
objemu a ‰íﬁi poﬁadÛ a informací – to znamená,
Ïe firma není (zatím) na trhu závislá na objemu
TV streamingu sluÏeb.
Informace Apple CZ:
http://store.apple.com/cz/ipod/
ipod-accessories/apple-tv
USA zaﬁízení ROKU: http://www.roku.com
USA zaﬁízení TiVO: http://www.tivo.com
Streaming (z anglického stream – proud)
je technologie kontinuálního pﬁenosu
audiovizuálních dat mezi zdrojem a koncov˘m
uÏivatelem. V souãasné dobû se streamingu
vyuÏívá pﬁedev‰ím pro pﬁená‰ení
audiovizuálních poﬁadÛ po internetu
(webcasting).
Závûrem Cílem ãlánku bylo vyhodnotit
souãasn˘ v˘voj na základû v˘voje HbbTV
v Evropû a trÏního segmentu IP zaﬁízení pro
streaming – v rámci procentuální podílu
na trhu dle dodan˘ch jednotek pro pﬁíjem
v USA.
Internet je platforma, není to medium. Jsou tam
variace na noviny, rozhlas a televizi. Displej
televize pﬁená‰í jak textové, tak i obrazové
a video informace. Mezi jednotliv˘mi médii
na internetu neexistují ostré hranice, jako byly
mezi novinami, rozhlasem a televizí.
V reakci na souãasn˘ v˘voj byl novû definován
v Nûmecku uãební obor mediálního grafika,
kter˘ se pﬁibliÏuje oboru grafick˘ design
a profesi samostatného grafika pro reklamní
a marketingové agentury. ×
Podle zahraniãních zdrojÛ zpracoval Milan Lelek

Procentuální rozdûlení trhu dle poãtu zaﬁízení pro IP streaming: Globálnû, rok 2012

Tiskárny a marketing #2

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA.

4 Îe by dal‰í filosofická otázka?
Ne, teì váÏnû. Letos jsme v‰echny vynechali. K vidûní byly jen
na‰e Polygrafické taháky, které
tam prostû b˘t musí a i kdyÏ my
stánek nemáme, oni tam jsou
vÏdy. Marketingovû veletrhÛm
nepﬁikládáme Ïádnou vût‰í váhu.
Je to pro nás a na‰e klienty spí‰e
zpestﬁení. Pokud ale budete chtít
hledat HRG na nûjakém veletrhu,
tak se urãitû podívejte na seznam
vystavovatelÛ na ReklamûPolygraf a Svût knihy. Tyto dva
veletrhy pro nás jako jediné pﬁipadají v úvahu.
5 Na pivo s rozumem… a kreativitou :-D. Nejlep‰í nápady padají
vût‰inou mimo práci!
Ing. Marek Pavli‰ta,
REP Tisk spol. s r.o.
1 VyuÏíváme newslettery, letáky, ukázkové balíãky a web. Pro
rÛzné cílové skupiny pouÏíváme
rÛzné kanály. Jin˘ typ prezentace
potﬁebuje maminka, co chce z fotek z mobilu udûlat fotokalendáﬁ
a úplnû jinak je tﬁeba mluvit
s grafikem-profesionálem.
2 Jsou to jen dva moÏné zpÛsoby prezentace z mnoha a jsou
vhodné jen pro omezené cílové
skupiny. Jsou jistû klienti, které
strojové vybavení zajímá a jsou
i klienti, které zajímají ukázky.
Nicménû nejprve si musí tiskárna
ujasnit, na jakou cílovou skupinu
její web míﬁí. Podle potﬁeb této
cílové skupiny je pak nutno volit
zpÛsob komunikace/prezentace.
Osobnû nevidím nic ‰patného ani
na jednom z pﬁístupÛ, ale pouze
pokud jsou pﬁínosem pro klienty
dané tiskárny. Na‰im klientÛm
by pﬁíli‰ nepomohlo ani jedno

Ondﬁej Mistr

Ondﬁej Mistr, projektov˘ manaÏer, H.R.G. spol. s r.o.
1 Nenásilnû :-) Na‰ím nejvût‰ím
propagaãním kanálem jsou bezesporu na‰e internetové stránky
a emailové reklamní li‰ty, které
k nám uÏ prostû patﬁí. Kdo kdy
od nás dostal email, ví, o ãem
mluvím. I kdyÏ je to trochu paradox, v ti‰tûn˘ch médiích se objevujeme zﬁídka a kdyÏ, tak v podobû inzerátu, a nebo díky na‰ím
Polygrafick˘m tahákÛm. Nelze
opomenout i osobní kontakt
s klienty.
2 Preferujeme druh˘ zmiÀovan˘, snaÏíme se ukazovat na‰e
sluÏby a na‰e v˘robky. Samotné
v˘robní stroje nijak extra nepropagujeme ani na na‰ich internetov˘ch stránkách. To na jakém
to dûláme stroji, vût‰inou stejnû
nikomu nic neﬁekne a ani ho tato
informace nezajímá. Chlubení
se stroji je tak trochu specifikum
ãeské polygrafie. KdyÏ se podíváte na zahraniãní weby nebo propagaãní materiály tiskáren v zahraniãí, tak jsou zamûﬁeny právû
na prezentaci sluÏeb zákazníkÛ.
3 Filosofická otázka… Odpovím
na ni v‰ak radûji struãnû. Urãitû
dá, ale neprozradím jak. Nic netrvá vûãnû. Cena není vÏdy tím
rozhodujícím faktorem a dle
mého názoru, tak tomu bude ãím
dál ãastûji. Myslím, Ïe se na tuto
otázku dá odpovûdût i struãn˘m:
„KdyÏ dva dûlají totéÏ, není
to totéÏ“ tj. dvû tiskárny nemají
STEJNÉ v˘robní náklady. KaÏdá
tiskárna hledá cesty jak tyto náklady sníÏit, protoÏe jenom tak
se dá realizovat zisk. Cena
je konkurenãním bojem bohuÏel
daná.

Robert Domnosil

Pokraãování ankety z ofsetové
Typografie.
1 Jak prezentujete svoje sluÏby
zákazníkÛm? Jaké komunikaãní kanály a prostﬁedky k tomu
vyuÏíváte? (inzeráty, broÏury
a letáky s ukázkami v˘robkÛ
a nabídkou sluÏeb, internetové
stránky, emailové reklamní li‰ty apod.)
2 Tiskárny se ve sv˘ch broÏurách
nebo na webov˘ch stránkách
ãasto zamûﬁují na prezentaci
sv˘ch v˘robních zaﬁízení.
V souãasnosti ov‰em pﬁevládá
názor, Ïe je lep‰í ukázat spí‰e
realizované tiskoviny a zdÛraznit pﬁidanou hodnotu v˘robkÛ
a sluÏeb. Co si o tûchto dvou
pﬁístupech myslíte a kter˘ preferujete?
3 V rámci konkurenãního boje
získávají nûkteré tiskárny zakázky pouze nízkou cenou,
která je pod hranicí v˘robních
nákladÛ, coÏ niãí ceny polygrafick˘ch sluÏeb a dlouhodobû
komplikuje prosperitu polygrafie. Dá se podle Vás proti takov˘m podnikÛm marketingovû
bojovat?
4 Jak˘ v˘znam má pro marketing
va‰í firmy úãast na rÛzn˘ch veletrzích? (napﬁ. ReklamaPolygraf, Svût knihy, Podzimní
kniÏní veletrh, Svût reklamy,
Embax, PrintExpo...)
5 Jak˘ marketingov˘ postup nebo
zpÛsob propagace se Vám nejvíce osvûdãil?

Marek Pavli‰ta

ANKETA

ani druhé. Proto
na http://www.reptisk.cz
nemáme ani ukázky a ani seznam
strojÛ.
3 Tiskárny, které prodávají
pod v˘robními náklady nutnû
zkrachují. Jinou vûcí jsou tiskárny, které se nízkou cenou snaÏí
maximalizovat tiskov˘ objem.
Zde se jedná o legitimní strategii
na které nemusí b˘t nic ‰patného.
Pokud si najde taková tiskárna
klienty, kter˘m vyhovuje, nevidím v tom problém. My cílíme
na jin˘ typ klientÛ. Tomu odpovídají samozﬁejmû i na‰e doprovodné sluÏby a kvalita. Cenov˘ch
a obchodních strategií je mnoho.
Ta, která spoléhá jen na nejniÏ‰í
cenu je v‰ak z mého pohledu natolik riziková, Ïe bych ji osobnû
nezvolil. Nicménû nevidím nic
‰patného na tom, kdyÏ se jiné tiskárny rozhodnou jinak. Je to jejich právo.
4 Na veletrzích nevystavujeme.
Ze zajímavosti nav‰tûvujeme nûkteré v˘stavy (naposledy Drupa).
5 Opût záleÏí na cílové skupinû.
Nicménû v na‰em pﬁípadû nejlépe funguje dlouhodobû vysoká
úroveÀ sluÏeb a doporuãování.
Klienti si o na‰í tiskárnû ﬁíkají
a nemusíme je aktivnû oslovovat.
Robert Domnosil,
Boom Tisk, spol. s r.o.
1 Pro nás je primární cílené
oslovování tûch korporací na ãeském trhu, pro které jsou na‰e
sluÏby (transakãní tisk, direct
mail) vhodné. Osobní jednání
a osobní schÛzky nebo akce jako
je napﬁ. Czech Top 100, aktivity,
které souvisí s podporou kulturní
sportovní nebo charitativní ãinnosti. SnaÏíme se své zákazníky
oslovovat i netradiãní formou
a ãásteãnû i inzercí v odborn˘ch
periodikách.
2 Vzhledem k na‰emu zamûﬁení
prezentujeme na svém webu procesy a to, jak na‰e v˘robky vypadají, co pﬁiná‰í a jak mohou klientÛm u‰etﬁit ãas pﬁi pﬁípravû
projektÛ. Technologie je dnes na-

