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VNÍMÁNÍ REKLAMY

• Reklama ovlivňuje jen tehdy, pokud dojde k procesu přijímání 
(vnímání) a zpracování (pochopení, udržení, zpracování)

• Vytvoření vnitřního psychického obrazu o sdělení v reklamě.

• Pokud je obraz v souladu s motivací, zkušeností a vjemy = má 
motivující kvalitu





EMOCE A MOTIVACE

• Implicitní model emoční motivace
• Prezentace vlastností výrobku bez jejich dokazování

• Vtahování do předváděného děje – snaha “zažít“

• Explicitní model emoční motivace
• Snaha o vyvolání stanoviska

• Vyslovuje argumenty

• Pomáhá se zpětnou racionalizací

• Asociativní model emoční motivace
• Snaha propojit značku s příjemný pocitem.



NÁVYK JAKO MOTIVACE

• Spoříme energii tím, že jednáme cyklicky

• A – konzervativní

• B - inovativní



HODNOTY

• Hodnota peněz

• Hodnota času

• Hodnota odlišení se – výjimečnosti

• Hodnota zdraví

• Hodnota lásky = dělat druhým radost

• Hodnota technické vyspělosti

• Hodnota ochrany životního prostředí

• Hodnota ochrany práv zvířat

• Hodnota konformity – snaha se neodlišit



SENZORICKÉ SIGNÁLY

Jasnost

Barva

Tvar

Pohyb

Květinová

Ovocná

Kořeněná

Dřevěná

Zemitá



ZAPOMÍNÁNÍ

• Křivka zapomínání – strmý pád v čase

• Znovupoznání – nejlepší výsledky

• Znovuučení

• Reprodukování – nejhorší

• Opakování má zásadní vliv na uchování informace v paměti.



MOUDRO DNE...

Skutečně silné sdělení se opakováním 
opotřebovává – není empericky ani 
teoreticky doloženo.

Co se ale opotřebová je vnímání 
zadavalete = po čase chce přijít s něčím 
„novým“



CO MUSÍ REKLAMA PŘEKONÁVAT

• Práh vnímání (dané cílové skupiny) – hodně info = práh se zvyšuje

• Po vnímání nastává zapomenutí – nevyhnutelně.

• Sdělení je konfrontováno s vědomím recipienta (předsudky, postoje)

• Emocionální faktory – mnohdy silnější než racio (cena, kvalita atd.)

• Reklama je obecně atraktivní – konkrétní sdělení však nikoliv.

• Reklama jen doplňuje produkt

• Reklama je jen jeden zdroj informací... Dochází ke konfrontaci



CÍLOVÁ SKUPINA GEOGRAFIE

•Národ

•Stát

•Oblast

•Město

•Nákupní oblast

DEMOGRAFIE

•Pohlaví

•Věk

•Rodinný stav

•Povolání

•Příjem

•Vzdělání

PSYCHOGRAFIE

•Osobnostní charakter

•Postoje

•Motivy

•Životní návyky

•Normy chování

•Zájmy

•Zkušenosti

osobnost

skupina

společnost



MOUDRO DNE...

„Pravděpodobnost zachycení určité zprávy 
je tím větší, čím větší je síla vnímané 
odměny a čím menší je úsilí, které je 
zapotřebí k jejímu získání vynaložit.“

Vysekalová



AIDA

• Pozornost

• Zájem

• Přání

• Jednání



Výrobek:

- Testování výrobku

-testování obalu

-analýza názvu výrobku a značky

-analýza poziční strategie

Psychologie segmentace trhu

Cena:

- Kritéria pro cenovou strategii 
zaměřenou na cílové skupiny

- Psychologie a aspekty tvorby cen

Distribuce:

- Pozorování nákupního chování

- Nákupní cesty

- Dotazování v prodejnách

- Analýza distribučních cest

-trénink prodejního personálu

Komunikace

- Psychologie testování propagačních 
koncepcí

-propagační pre-testy

-kontinuální propagační výskum

- Měření účinnosti propagace

- Základní psychologická analýza trhu

- Motivační analýza spotřebního chování

-psychologická analýza cílových skupin

Analýza image



http://m.m-journal.cz/cs/aktuality/znacka-kecupu-heinz-vzdava-hold-serialu-mad-men--vyuzije-v-nem-

predstavenou-reklamu__s288x12775.html





PODPRAHOVÁ REKLAMA

• Ovlivnění podněty, které vzhledem k biologickému vybavení 
nejsme schopni aktivně vnímat.

• Nevědomá stimulace podněty a motivy, které vyvolají určité 
jednání.

• Není uspokojivě doložena.

• Reklama která není označena jako reklama je ale nezákonná



TAJEMSTVÍ V MARKETINGU

• Vzbuzuje zájem

• Nenechává příjemce klidným

• Očekává vyřešení – zodpovězení otázek









TLAK



STRACH

• https://www.youtube.com/watch?v=O7ZABjFrtEE



INFLUENCE MARKETING

• Výběr, infekce, podpora, vytěžení

• Ovlivňovací marketing

• Necílí na zákazníka, ale na toho, kdo má na něj největší vliv

• Předpokládá, že jen málo z nás se rozhoduje samostatně.

• Influencera můžete získat nebo koupit


