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1 Úvod 

V dnešní době není problém si nakoupit kvalitní zboţí za rozumnou cenou, a to vše 

z pohodlí domova. I kdyţ se to můţe zdát jako čistě pozitivní vývoj nákupního procesu, není 

tomu tak. S komfortním internetovým nákupem či nákupem v hypermarketech, kde je téměř 

vše k dostání, sice odpadá nákupní stres, nicméně je zákazník připraven o pocit úspěchu a 

výhry při úspěšném obstarání věci, kterou chtěl. Jinými slovy, nakupování je pro zákazníka 

pouze běţnou rutinou a nudou, bez emocí a proţitku. Na tuto situaci reaguje právě event 

marketing, který kreativním a originálním přístupem navrací do nakupování ten jiskrný náboj, 

který zákazníkovi nabídne jedinečný proţitek. 

Tato diplomová práce se zabývá event marketingem. Jedná se o poměrně nový nástroj 

komunikačního mixu, který se zaměřuje na vyvolání emocí pomocí nevšedních záţitků. Event 

marketing reaguje jednak na přílišnou pohodlnost při nákupu a snaţí se zajímavým 

programem nabídnout zákazníkovi něco navíc, ale rovněţ se snaţí ubírat jiným směrem neţ 

čím dál tím více odmítaná reklama. Pod pojmem event se dá představit téměř cokoliv. 

Všemoţné kulturní akce, festivaly, koncerty nebo večírky, všechny tyto příklady jsou však jen 

špičkou ledovce toho, co event je nebo můţe být. Event marketing je v současné době málo 

teoreticky prozkoumaným nástrojem, který se v praxi teprve začíná vyuţívat. Marketér eventu 

musí být kreativní, aby vymyslel jedinečnou událost, a také musí být schopen podstoupit 

riziko při realizaci jeho nápadu. 

Téma diplomové práce jsem si zvolil prostřednictvím povinně volitelného předmětu 

Marketingový projekt. Aby byly splněny podmínky zápočtu, bylo nutné zpracovat práci pro 

vybranou firmu nebo pro firmu, která moţnost práce nabízí. Mně se poštěstilo si najít 

v seznamu nabízených firem OC Breda & Weinstein, které působí v Opavě. Bredu 

samozřejmě zná kaţdý obyvatel Opavy, proto mně právě tato společnost zaujala pro 

zpracování Marketingového projektu. Při první schůzce v rámci povinně volitelného předmětu 

padla myšlenka moţnosti diplomové práce pro OC Breda & Weinstein. Moc dlouho jsem 

neváhal, k rozhodnutí mi stačily celkem tři důvody. Jako první důvod bych uvedl to, ţe se tato 

práce zaměřuje na marketingovou komunikaci, která mě během mého studia začala čím dál 

tím více zajímat. Druhý důvod je samotný event marketing, pro který je typická nutná dávka 

kreativity a vymýšlení. A do třetice jsem nechtěl zpracovávat něco, co je předmětem kaţdé 

druhé diplomové práce nebo je nutná dotazníková a následná vyhodnocovací fáze. 
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Cílem teoretické části diplomové práce bude především popsat historii obchodního domu 

Breda & Weinstein a dále navázat charakteristikou současného OC Breda & Weinstein. 

Kapitola Charakteristika OC Breda & Weinstein je zaměřena na vyčlenění spádové oblasti, 

popis cílového zákazníka nebo skladbu současných nájemců. Druhá část teorie zastoupena 

kapitolou Teoretická východiska event marketingu se věnuje definici eventu a event 

marketingu, popis realizace úspěšné události a na závěr trendy, které se u eventu do budoucna 

očekávají. 

Získané informace z teoretické části diplomové práce budou pouţity v praktické části, jejíţ 

hlavním cílem navrhnout dva konkrétní eventy pro OC Breda & Weinstein. Pro sběr nápadů a 

námětů bude vyuţita analýza proběhlých eventů OC Breda & Weinstein a konkurenčního 

obchodního centra Silesia. Další nápady budou získány skupinovým i individuálním 

rozhovorem, a v neposlední řadě budou moţným námětem na event i moje vlastní nápady. 

V kapitole návrhy a doporučení budou vybrané nápady realizovány do podoby dvou 

konkrétních eventů. Návrhy budou obsahovat podrobný plán, program eventu, marketingovou 

komunikaci a odhadovaný rozpočet na jeho realizaci. 

Výstupy této práce mohou být pouţity jako podklady pro OC Breda & Weinstein pro 

moţný event, který by pobavil stávající zákazníky a také zároveň přilákal další moţné 

nakupující. 

  



7 
 

2  Charakteristika OC Breda & Weinstein Opava 

Tato kapitola se budě věnovat OC Breda & Weinstein, které k Opavě neodmyslitelně patři. 

Breda jako značka má bohatou historii zahrnující původní obchodní dům Breda & Weinstein, 

tak i nově postavené moderní společensko-kulturní obchodní centrum Breda & Weinstein, 

které na úspěchy obchodního domu Breda & Weinstein navazuje. Kapitola bude pojednávat o 

historii a vývoji značky Breda a o vyuţívaném komunikačním mixu. Bude definována 

spádová oblast a cílový zákazník OC Breda & Weinstein. Součástí je i výčet současných 

nájemců a SWOT analýza. 

2.1 Historie obchodního centra 

Exkluzivní značka Breda je s Opavou spojována více neţ 100 let.  Za zrodem uznávaného 

obchodního domu, který ve své době patřil mezi nejlepší v Československu, stojí dvojice 

obchodníků: 

Max Breda 

Max Breda byl synem ţidovského obchodníka z Boskovic na Moravě. Do Opavy se 

přistěhoval roku 1898. Zde si vzal za manţelku Olgu Westreichovou. Bredům se narodily 

čtyři děti. Rodina byla velice dobře hospodářsky zajištěna, a proto mohly děti jít studovat. 

Manţelé Olgu a Maxe nicméně dlouhodobě trápily zdravotní potíţe. Roku 1906 zemřela Olga 

Bredová ve věku pouhých 33 let a v roce 1917 umírá Max Breda na srdeční infarkt. Je 

pohřben v ţidovské části opavského městského hřbitova, kde rodinná hrobka stojí dodnes. 

David Weinstein 

David Weinstein také nebyl opavským rodákem. Narodil se roku 1874 v Hodolanech-

Rolsberku u Olomouce. David Weinstein přišel do Opavy jako obchodník se stávkovým 

zboţím. Roku 1900 si bere za manţelku Irmu Pollakovou. Společně měli syna Roberta 

Weinsteina. Roku 1938 ze strachu před rasovou perzekucí, kdyţ Opavu začalo okupovat 

nacistické Německo, utíká rodina Weinsteinů do Prahy. Kdyţ o rok později Německo 

obsazuje i zbytek Československa, ztrácí manţelé víru v důstojný ţivot a spáchají sebevraţdu. 

Jejich sny utíká do Norska, ale i tuto zemi roku 1940 Německo přepadne. Robert Weinstein je 

zatčen a uvrţen do koncentračního tábora, kde údajně umírá. 
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Obr. 2.1 Max Breda a David Weinstein (Zdroj: Internet) 

Původní obchodní dům Breda 

Původní obchodní domů pro firmu Breda & Weinstein navrhl vídeňský architekt Leopold 

Bauer. Ten se při projektování nechal inspirovat tzv. chicagskou školou. Budova měla pět 

nadzemních pater a dvě suterénní podlaţí. Interiéru dominovala prostorná hala se skleněnou 

kopulí, která byla kaţdoročně osazena vánočním stromem. Výhodná je i poloha samotné 

stavby ve středu města a v blízkosti kříţení nejrušnějších dopravních tepen – Olbrichovy, 

Krnovské a Olomoucké ulice. Rovněţ je poblíţ i magistrát města, největší opavský hotel 

Koruna a další významné instituce. 

Na svoji dobu byla tato budova velice moderní – osobní a nákladní výtahy, ústřední topení, 

vzduchotechnika nebo telefonní ústředna. Tato zařízení nebyla v ţádném jiném obchodním 

domě. Nejmodernější obchodní centrum splňovalo i ty nejnáročnější poţadavky klientely. 

Objekt byl otevřen roku 1928 pod názvem Průkopník a později byl přejmenován na Prior. 

V této podobě setrval do 90. let 20. století, kdy se k nelibosti Opavanů budova stala víceméně 

kamenným vietnamským trţištěm. Tímto končí historie původní budovy obchodního domu. 

Nové obchodní centrum Breda & Weinstein 

Současné OC Breda & Weinstein navazuje na historii a regionální tradici kdysi slavného 

původního obchodního domu z roku 1928. Bylo postaveno na místě bývalého měšťanského 

pivovaru, které bylo umístěno v centru Opavy. Při stavbě se dbalo, aby byl zachován 

historický ráz venkovních fasád a také pivovarský komín.  Rekonstrukcí prošly i objekty staré 

a nové sladovny, varny i spilky (jedná se o část pivovaru slouţící ke kvašení piva). Byly 

zastavěny prostory horního a dolního pivovarského dvora, kde jsou nyní vybudovány čtyři 

nadzemní podlaţí a jedno podzemní. Toto nákupní a společenské centrum města Opavy bylo 

otevřeno teprve nedávno a to 15. listopadu 2012. 
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OC Breda & Weinstein je drţitelem environmentálního certifikátu BREEAM, který se 

uděluje za ohleduplný přístup k ţivotnímu prostředí jak při samotné stavbě, tak i při provozu 

budovy. OC Breda & Weinstein vyuţívá energeticky úsporných eskalátorů a výtahů, topení a 

chlazení.  

V červnu roku 2013 proběhla jiţ sedmý ročník soutěţe Stavba roku Moravskoslezského 

kraje 2012. Jedná se o prestiţní soutěţ, kterou vyhlašují Svaz podnikatelů ve stavebnictví, 

Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. 

OC Breda & Weinstein se dočkalo Čestného uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti 

– rekonstrukce a umístilo se na druhém místě za multifunkční halou Gong. 

Další významným úspěchem pro OC Breda & Weinstein je Cena laické veřejnosti za 

nejvyšší počet hlasů udělených v internetovém hlasování. Toto prvenství je o to cennější, ţe 

hlasy pocházejí přímo od návštěvníků OC Breda & Weinstein a obyvatel Opavy a okolí.  

2.2 Spádová oblast 

Spádovou oblastí se rozumí území, které svojí činností pokrývá určitá firemní jednotka. 

Tato oblast je tedy vyjádřením potenciálních zákazníků a tudíţ udává číselný přehled o 

moţných spotřebitelích.  

Vymezit spádovou oblast obchodního centra je velice sloţitým procesem. Při analýze se 

musí brát v potaz mnoho faktorů, které mají pro kaţdého zákazníka jinou váhu. Rovněţ tyto 

faktory nepůsobí jednotlivě, ale ovlivňují se navzájem. Mezi prvky, které nejčastěji určují 

spádovou oblast, patří především časová a kilometrická vzdálenost, dopravní dostupnost, 

konkurence, cenová úroveň a šíře nabízeného sortimentu. 

OC Breda & Weinstein si vymezilo spádovou oblast, která zahrnuje Opavu a její okolí. 

Severní oblast Opavy je tvořena celou severní částí České republiky. Součástí spádové oblasti 

OC Breda & Weinstein jsou ale rovněţ zákazníci z Polska. Polská část spádové oblasti je 

ukončena městem Nowa Cerekwia. Na východ od Opavy je spádová oblast rozlohou 

podstatně menší. Obyvatelé jsou totiţ součástí spádových oblastí ostravských center, dochází 

zde tedy ke konkurenčnímu boji. Vymezení východní části spádové oblasti je dáno městy 

Dolní Benešov a Hlučín nebo obcemi Háj ve Slezsku a Hrabyně. Na jihu je spádová oblast 

tvořena městem Hradec nad Moravicí a přilehlou Brankou u Opavy. Nejjiţnější části je obec 

Březová. Na západ od města Opavy je rozloha oblasti rozlohou větší, neţ je tomu na východě 

a to z důvodu nepřítomnosti výraznější konkurence. Proto zde spadají města významná jako 

Bruntál, Krnov, Horní Benešov a Vrbno pod Pradědem. 
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Obr. 2.2 Úrovně spádových oblastí OC Breda & Weinstein (Zdroj: propagační materiály OC 

Breda & Weinstein) 

 

Vymezenou spádovou oblast obchodního centra si lze rozdělit do tří oblastí na základě 

dojezdové vzdálenosti do obchodního centra. 

Dojezdová vzdálenost z první oblasti OC Breda & Weinstein je odhadována na 10 minut.  

Jedná se nejen o město Opavu, ale rovněţ i o blízké okolí. Lidé ţijící v první oblasti mají 

výborný přístup k MHD, nemusí tedy vlastnit nebo pouţít osobní automobil, aby se pohodlně 

dostali do OC Breda & Weinstein. Rovněţ není problémem se do obchodního centra dostat 

pěšky. Počet obyvatel ţijící v této oblasti je přibliţně 89 tisíc. 

Druhá oblast je dána okolím Opavy, kde je odhadovaná dojezdová vzdálenost v rozmezí 

10-20 minut. Lidé ţijí především v přilehlých vesnicích a obcích, jsou tedy závislí na 

automobilech nebo meziměstské autobusové dopravě. V této oblasti ţije 132 tisíc obyvatel. 

Nejvzdálenější a zároveň největší části spádové oblasti obchodního centra je třetí oblast, 

kde obyvatelé musí podstoupit minimálně 30 minutovou cestu automobilem, meziměstskou 

hromadnou dopravou nebo vyuţít vlakové spoje. Tato oblast zahrnuje velká města jako Krnov 

nebo Bruntál. Ţije zde na 190 tisíc obyvatel. 

Spádová oblast OC Breda & Weinstein pokrývá Opavu a okolí, je rozlohou větší na západ 

od Opavy, také zahrnuje část Polska. Celkem má tato oblast přes 400 000 obyvatel. 
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2.3 Komunikace obchodního centra 

Pod pojmem komunikace se skrývá proces sdělování a sdílení informací, ale rovněţ 

zahrnuje projevy a výsledky lidské činnosti, jako mohou být produkty či sluţby a s nimi 

související reakce zákazníků. 

OC Breda & Weinstein vyuţívá celkem devět nástrojů, kterými komunikuje jak ke svým 

zákazníkům, tak i ke všem obyvatelům ţijící ve vytyčené spádové oblasti.  

2.3.1 Nadlinková komunikace 

Nadlinková komunikace se zaměřuje na masové sdělení informací. Touto cestou se snaţí 

oslovit jak současné zákazníky OC Breda & Weinstein, tak zároveň informovat a přilákat 

všechny moţné potenciální zákazníky. OC Breda & Weinstein vyuţívá celkem pět nástrojů 

nadlinkové komunikace. 

Časopis Hláska je měsíčník města Opavy, jehoţ obsahem je veškeré dění ve městě a 

okolí. Články se věnují kultuře v Opavě, zajímavostem a dále článkům spojených s roční 

dobou (Vánoce, letní kulturní program atd.) nebo opavské politice. Je zde i prostor pro 

inzerci. Komunikace skrze tento časopis oslovuje všechny Opavany a obyvatelé ţijící v okolí. 

OC Breda & Weinstein vyuţívá časopis Hláska ke sdělení plánovaných eventů. Touto cestou 

se tedy snaţí informovat všechny potenciální návštěvníky a zákazníky ohledně zajímavého 

programu v prostorách obchodního centra. 

Komunikace OC Breda & Weinstein se dále soustředí na noviny, jejichţ zaměření je na 

oblast Opavy a okolí. Konkrétně se snaţí oslovovat tisk Region Opavsko a Opavský a 

Hlučínský deník. Články jsou publikovány i on-line a velice často sdíleny na Facebooku OC 

Breda & Weinstein. Noviny Region Opavsko je týdeníkem, ve kterém OC Breda & Weinstein 

uveřejňuje jak proběhlé události, tak i ty budoucí. V období Vánoc jsou zde komunikovány i 

tipy na dárky, které si kladou za cíl zvýšit návštěvnost obchodního centra. Opavský a 

Hlučínský deník je vyuţíván především k projektům, které souvisí s OC Breda & Weinstein. 

Příkladem můţe být sbírka peněz pro osoby se zdravotním postiţením a následné předání 

domovu Sírus, který o takovéto osoby pečuje. Výše zmíněné noviny slouţí také k placené 

inzerci formou pozvánky na události v OC Breda & Weinstein.  

Rádio je masovou komunikací, nicméně se dá zaměřit jen na takové rádiové stanice, které 

vysílají pro určitou oblast. V tomto případě je komunikace vedena skrze hitrádia Orion, Čas a 

Čas Rock. Oblast vysílání zmíněných rádií zahrnuje nejen opavsko, ale i krnovsko, jesenicko 

a dále bruntálsko. Území východně od Opavy je součástí spádové oblasti ostravských 
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nákupních center.  Komunikace tohoto území prostřednictvím rádia by tedy byla neefektivní – 

jednak kvůli zmíněné konkurenci, ale také kvůli finanční náročnosti rádiové komunikace. 

Dalším nástrojem komunikace jsou i eventy, které pořádá OC Breda & Weinstein. Tato 

komunikace je zaměřena nejen na návštěvníky a zákazníky, ale i všechny obyvatele spádové 

oblasti. Cestou event marketingu se snaţí sdělit především to, co návštěvníkovi OC Breda & 

Weinstein nabízí, jaké hodnoty upřednostňuje a v neposlední řadě si takto buduje image 

kulturně-společenského místa. 

 
Obr. 2.3 Hodnoty značky OC Breda & Weinstein (Zdroj: OC Breda & Weinstein ) 

 

OC Breda & Weinstein dále hojně vyuţívá outdoorové reklamy – zejména billboardy a 

štítovou stěnu. Pod pojmem štítová stěna se rozumí reklamní plachta, která je zavěšena na 

stěnu domu či paneláku. Jedná se tedy o hromadnou a necílenou komunikaci, zaměřenou 

především do blízkosti silniční dopravy. Hlavní funkcí štítové stěny je připomenout nebo 

informovat. Tuto komunikaci vyuţívá OC Breda & Weinstein především v Krnově či 

Bruntálu (čili na západ od Opavy) a také v samotné Opavě či přilehlém Komárově. 
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2.3.2 Podlinková komunikace 

Podlinková komunikace je typem komunikace, která jiţ cílí na konkrétní osoby. V tomto 

případě se jedná o všechny zákazníky, kteří o informace vyvinuli zájem prostřednictvím 

vlastní iniciativy. OC Breda & Weinstein komunikuje čtyřmi podlinkovými nástroji 

komunikace. 

Facebook Bredy patří k nástroji komunikace, který velice aktivně vyuţívá. Kaţdý den jsou 

zde komunikovány slevy, akce a události. Tato sdělení se dají cílit dle pohlaví, věku či jiných 

demografických kritérií a lze tedy přesně cílit slevy a akce na takovou skupinu lidí, kterou 

zpráva bude zajímat. Na této stránce je nejen komunikace OC Breda & Weinstein -> 

zákazník, ale i zákazník -> OC Breda & Weinstein, a to v podobě otázek, sdílení fotek a 

podobných příspěvků. Tento nástroj v sobě zahrnuje i základní marketingové analýzy, které 

mohou poslouţit ke sběru dat. Jsou zde shromaţďovány údaje o počtu odběratelů, demografii 

odběratelů nebo o sdílení a oblibě příspěvků OC Breda & Weinstein. Nevýhodou tohoto 

komunikačního nástroje je především zacílení na mladší ročníky. Největší skupina odběratelů 

patří do věkové kategorie 15-30 let. Pro oslovení starších obyvatel je nutné tedy zvolit jiný 

nástroj. 

OC Breda & Weinstein má rovněţ svoje vlastní webové stránky, na kterých jsou 

komunikovány události, akce či slevy spojené s OC Breda & Weinstein či nájemci. 

Návštěvník stránky se dozví informace o samotném OC Breda & Weinstein, o současných 

nájemcích a jejich umístění v komplexu OC Breda & Weinstein. Dále zde nechybí ani 

přehledně zpracovaná fotogalerie, kontaktní údaje nebo on-line verze magazínu Breda & 

Weinstein. Na druhou stranu by mohlo web zpestřit videogalerie z uskutečněných eventů. 

Dále by stránku oţivila podkladová tapeta, která by se měnila v závislosti na ročním období 

nebo plánovaném eventu. Moţností, jak vylepšit web, je i přidání informací pro zájemce o 

nájemní plochy OC Breda & Weinstein. 

OC Breda & Weinstein vydává vlastní čtvrtletní magazín, který je zdarma dodáván jak 

do prostorů OC Breda & Weinstein v celkovém počtu 4 000 kusů, tak je tisknuto i 96 000 

kusů určených pro obyvatelé ţijící ve spádové oblasti. V kaţdém čísle je lákadlo v podobě 

rozhovoru nebo článku o opavské osobnosti. Tento magazín slouţí především k propagaci 

nájemců OC Breda & Weinstein. Jsou zde sluţby a zboţí, které současní nájemci nabízejí. 

Dále je zde vyuţívaná podpora prodeje v podobě slevových kupónů, které rovněţ motivují 

k návštěvě nájemců. V magazínu jsou komunikovány informace jak o uskutečněných 

eventech, tak i o budoucím programu OC Breda & Weinstein. 
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Určitě je vhodné zmínit i samotné prostory OC Breda & Weinstein, které slouţí 

k oslovování všech návštěvníků. Vyuţívají se především roll-upy (vytahovací reklamní 

plátna) nebo kliprámy (nástěnky či rámy obrazu, kde se informace připínají sponou).  Další 

hojně vyuţívanou cestou komunikace je  in-store rádio. Jedná se o audio-komunikaci, která 

oznamuje návštěvníkům události a akce OC Breda & Weinstein nebo přímo inzerují nabídky 

nájemců. 

2.4 Cílová skupina 

Definice cílové skupiny je pro obchodní centrum velice sloţitým úkolem – a to z toho 

důvodu, ţe nájemci takového centra nabízí velice různorodé zboţí a sluţby a nelze přesně 

zaměřit konečnou cílovou skupinu.  

Bude-li se uvaţovat o obecné charakteristice cílové skupiny OC Breda & Weinstein, tak ji 

lze popsat jako všechny osoby ze střední nebo vyšší příjmové kategorie, které kladou důraz 

především na kvalitu nabízeného zboţí a sluţeb a také na pohodlnost nákupu. Rovněţ půjde i 

o osoby, které ţijí moderním ţivotním stylem, nepreferují tradiční nakupování a vyhledávají 

společenský a kulturní typ zábavy. 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna ze základních metod, pomocí které lze identifikovat silné 

(Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky firmy, příleţitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats). Analýza zahrnuje monitorování externího (O a T) a interního (S a W) 

marketingového prostředí. Takto zle analyzovat projekty, podnikání, podnikatelské záměry 

apod.  

Při analýze externího prostředí musí firma aktivně monitorovat klíčové síly makroprostředí 

a významné prvky mikroprostředí. Je důleţité, aby podnikatelská jednotka byla informována 

o nejnovějších vývojových trendech a aby byla schopna ke kaţdému trendu najít příleţitost a 

moţnou hrozbu. 

Analýza interního prostředí se zaměřuje na vyhodnocení foremních silných a slabých 

stránek. Nalezená slabá stránka nemusí být nutně napravena a silná stránka nemusí být 

zdrojem radosti. Není vţdy úplně jasné, zda by se právnická osoba měla zaměřit na 

příleţitosti, které korespondují se silnými stránkami nebo vyuţít i ty příleţitosti, pro které je 

teprve vhodné silné stránky vytvořit. 



15 
 

 

Obr. 2.4 SWOT analýza obchodního centra OC Breda & Weinstein (Zdroj: vlastní) 

 

2.5.1 Silné stránky 

Výhodná poloha v centru města 

OC Breda & Weinstein se nachází v centru města Opavy, jedná se o velice výhodnou 

polohu. Obyvatelé to nemají daleko, jsou zde kvalitní dopravní spoje a výborná infrastruktura. 

Dostupnost MHD a meziměstské dopravy 

OC Breda & Weinstein se nachází v centru města. S takovýmto výhodným umístěním 

souvisí výhoda dopravní dostupnosti. Poblíţ jsou zastávky MHD a meziměstské dopravy pro 

obyvatele z celé spádové oblasti. Není problém si do OC Breda & Weinstein zajet ani 

osobním automobilem.  
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Rozmanitost obchodů, sluţeb a gastronomických zařízení 

Další silnou stránkou OC Breda & Weinstein je i rozmanitost obchodů a nabízených 

sluţeb. K lednu 2014 je zde celkem 78 nájemců. Kaţdý zákazník si najde „to svoje“.  Vše je 

pod jednou střechou, coţ zpohodlňuje nakupování. 

Jediné multikino v Opavě 

V OC Breda & Weinstein se nachází multikino Cinestar. Je to jediným aktivně a 

pravidelně hrajícím kinem v Opavě. Cinestar má celkem 660 míst k sezení a 6 promítacích 

sálů. Jedná se tedy o dostatečné lákadlo zákazníků nejen z Opavy, ale i z okolí. 

Počet parkovacích míst 

Součástí OC Breda & Weinstein je i parkoviště o počtu 500 parkovacích míst a dále 

odstavná plocha bývalé trţnice, která pojme 100 vozidel. Tato parkovací místa jsou přes týden 

po dobu 3 hodin zcela bezplatná, s návštěvou kina a prokázáním se kino vstupenkou se tato 

doba prodluţuje o hodinu. O víkendu a svátcích je parkování bezplatné po celou dobu. 

 Spolu s kvalitní silniční infrastrukturou tvoří parkoviště kvalitní dostupnost i pro rodiny, 

které spíše vyuţijí osobní automobil neţ MHD.  

Silná a tradiční značka 

S Opavou je značka spojována jiţ více neţ 100 let. Kdyţ se řekne Breda, tak kaţdého 

napadne slavný obchodní dům, kde se vţdy dalo získat kvalitní zboţí. Jedná se tedy opravdu o 

léty prověřenou tradiční značku, kterou zná téměř kaţdý obyvatel Opavy a okolí. 

Největší obchodní centrum v Opavě 

OC Breda & Weinstein je nově postavené, moderní a také největší obchodní centrum 

v Opavě. Ve městě ani v okolí není konkurence, která by mohla podnikání OC Breda & 

Weinstein výrazněji znepříjemnit. Nejbliţším obchodním centrem je Silesia, které je umístěno 

při výjezdu z Opavy směrem na Komárov. Dále je v Opavě nákupní park na ulici Hlučínská, 

při vjezdu do Opavy směrem z Malých Hoštic. 

Umístění hlavní pobočky České pošty 

Přesun České pošty z  Masarykovy třídy do prostoru OC Breda & Weinstein jistě povede 

k vyšší návštěvnosti. Návštěvníci, kteří šli původně do České pošty, se mohou díky 

zajímavým akcím a programu stát zákazníky. Zákazník České pošty se můţe stát zákazníkem 
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OC Breda & Weinstein díky komfortu nákupu a doprovodných sluţeb, jako můţe být třeba 

bezplatné parkování.  

Pivovar  

Pivovar Nová sladovna je odkazem na tradici vaření piva v původních prostorech 

pivovarné budovy, která byla zrekonstruována a v současné době je vyuţívaná OC Breda & 

Weinstein. Nabízí nejen vlastní pivo a pivní speciality, ale rovněţ tradiční české a slezské 

pokrmy. 

2.5.2 Slabé stránky 

Velké mnoţství hypermarketů a supermarketů v oblasti  

Moravskoslezský kraj se vyznačuje obrovským počtem hypermarketů a supermarketů na 

obyvatele. Je zde tedy obrovská konkurence, minimálně na poli potravin a dalšího 

maloobchodního sortimentu. Je tedy nutné vyvinout větší úsilí k získání a udrţení zákazníka.  

Tab. 2.1 Počet hypermarketů v jednotlivých krajích ČR (Zdroj: přednášky PR, Krbová Petra) 

Počet hypermarketů za rok 2012 

Kraj počet hypermarketů 

Moravskoslezský 40 

Středočeský 29 

Ústecký 28 

Jihomoravský 27 

Praha 25 

Zlínský 18 

Jihočeský 17 

Olomoucký 17 

Plzeňský 15 

Královéhradecký 15 

Karlovarský 14 

Pardubický 14 

Vysočina 12 

Liberecký 11 

Dle průzkumu poradenské společnosti Jones Lang LaSalle z roku 2012 (viz Tab. 2.1) je 

nejvíce hypermarketu v Moravskoslezském kraji. Konkrétně je zde 40 hypermarketů. Na 

druhém místě se umístil Středočeský kraj s 29 hypermarkety.  

Průzkum dále pokračoval v hustotě obyvatel na jeden hypermarket. Vyhrává Karlovarský 

kraj s 22 000 obyvateli na jeden hypermarket, je následován Ústeckým krajem s 30 000 
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obyvateli na hypermarket. Na třetím místě se umístil Moravskoslezský kraj s 31 000 obyvateli 

na jeden hypermarket. 

Neobsazenost některých prodejních míst 

Ke dni 13. ledna 2014 bylo neobsazeno celkem osm prodejních jednotek. Takto nevyuţité 

nájemní plochy se řadí k slabým stránkám obchodního centra. Nejsou zdrojem příjmu 

z nájmu, je nutná údrţba těchto prostor a v neposlední řadě je prázdný prostor neatraktivní pro 

zákazníka. 

2.5.3 Příležitosti 

Obsazení volných prodejních míst 

Pro OC Breda & Weinstein je jednou z příleţitostí plné obsazení všech prodejních míst. 

V současné době je neobsazeno osm jednotek. Pokud by se podařilo tyto prodejní místa 

obsadit nájemci, zvedne to jistě nejen atraktivitu pro spotřebitele, ale stejně tak i samotné 

příjmy OC Breda & Weinstein. V současné době chybí pár klíčových nájemců – jejich 

získáním pro OC Breda & Weinstein by došlo k významnému proměnění příleţitosti v silnou 

stránku. 

Vytvoření nejen obchodního, ale také společenského a kulturního centra 

OC Breda & Weinstein se snaţí, aby nebylo jenom synonymem nákupu pod jednou 

střechou. Snaţí se vytvořit i kulturní a společenské centrum, kde se mohou odehrávat ty 

nejzajímavější kulturní události Opavy a okolí. Podaří-li se OC Breda & Weinstein vytvořit 

takovéto centrum, tak se budou obyvatelé rádi vracet a to nejen z nákupních důvodů. 

2.5.4 Hrozby 

Odchod nájemců vlivem nedostatečného odbytu 

Situace v Opavě můţe dojít do situace, kdy bude nabídka zboţí a sluţeb vyšší neţ 

poptávka. Spotřebitelé nebudou mít zájem o nabízené zboţí a prodejci budou mít na skladě 

neprodané výrobky. Tato situace můţe vést k ukončení činnosti a odchod nájemce z OC 

Breda & Weinstein. 

Opad počátečního nadšení spotřebitelů 

Další z moţných hrozeb je opad nákupního nadšení spotřebitelů. Obchodní centrum působí 

v Opavě teprve rok a vše je tedy pro současné spotřebitele něco nového. Je tedy vhodné vzít 

v potaz moţnost, ţe nakupování „ pod jednou střechou“ zákazníka omrzí.  
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Změna nákupního chování spotřebitelů 

Ekonomická situace se vţdy podepíše na nákupním chování spotřebitelů. Můţe dojít 

k omezování výše nákupu nebo změně nakupovaného sortimentu. V současné době je i trend 

nakupování přes slevové servery či v bazarech. 

Vstup konkurence 

Bude-li se OC Breda & Weinstein dlouhodobě dařit a budou-li vstupní bariéry 

překonatelné, tak se dá předpokládat moţnost vstupu nového konkurenta. Takovýto konkurent 

bude znamenat především odliv současných zákazníků OC Breda & Weinstein, ale rovněţ i 

přesun současných nájemců ke konkurenci. 

2.6 Nájemní plochy 

OC Breda & Weinstein je tvořeno jedním podzemním podlaţím, přízemím a dvěma 

nadzemními patry. Celkem nabízí 26 100 m2 nájemní plochy, která je zastoupena 86 

nájemními jednotkami.  Ke dni 20. ledna 2014 bylo obsazeno celkem 78 nájemních jednotek 

a osm jednotek bylo neobsazeno. Rozpis zastoupení obchodů a nabízených sluţeb zobrazuje 

tabulka 2.2. 

Tab 2.2 Současné složení obchodů a služeb OC Breda & Weinstein (Zdroj: vlastní) 

Obchody a sluţby Počet jednotek % zastoupení 

Móda fast fashion 22 28,21% 

Restaurace fastfood řetězce, minipivovar 11 14,10% 

Sluţby Česká pošta, bankovnictví, kadeřnictví 10 12,82% 

Zábava dětské koutky, herna, galerie umění 10 12,82% 

Zdraví a krása parfumerie, lékarna, drogerie 8 10,26% 

Domácnost  kuchyňské a domácí potřeby 4 5,13% 

Obuv maloobchodní řetězce obuvi 3 3,85% 

Sport sportovní vybavení, fitness a lifestyle 3 3,85% 

Elektro spotřební elektronika 2 2,56% 

Hračky a knihy hračkářství a knihkupectví 2 2,56% 

Děti koutek na hraní  1 1,28% 

Multikino multiplex Cinestar 1 1,28% 

Supermarket supermarket SPAR 1 1,28% 

CELKEM 78 100,00% 
 

V OC Breda & Weinstein je nejvíce zastoupena móda, která tvoří více neţ čtvrtinu 

nabízených sluţeb a zboţí.  Celkem je obsazeno 22 nájemních jednotek, mezi které mimo jiné 

patří C & A, New Yorker nebo KIK. 
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Na druhé pozici se nachází gastronomie. Celkem zahrnuje 11 jednotek, coţ tvoří 14% ze 

všech pronajatých ploch. Jsou zde zastoupeny fast-food řetězce (př. KFC), kavárny (př. KA-

VARNA), ale také prodejna s koktejly z čerstvého ovoce (MANGALOO FRESHBAR). Do 

této kategorie nabízených sluţeb je zahrnut i minipivovar Nová sladovna, který odkazuje na 

tradici vaření piva v prostorách současného OC Breda & Weinstein. 

Sluţby společně se zábavou tvoří třetí nejčastěji nabízeným produktem pro návštěvníka 

OC. Stejně tak jako sluţby, tak i zdraví jsou tvořeny 10 jednotkami, coţ představuje necelých 

13% všech nájemců. Mezi příklad sluţeb, které jsou nabízeny v OC Breda & Weinstein, patří 

hlavní pobočka České pošty, pobočka České spořitelny nebo Komerční banky či kadeřnictví 

KLIER. Jako zástupce zábavy v obchodním centru poslouţí Art Gallery, Hopsálkov nebo 

výstavní sál. 

OC Breda & Weinstein nabízí obrovské mnoţství zboţí a sluţeb, nicméně by se dalo 

uvaţovat i o zařazení dalších maloobchodních jednotek. V roce 2013 provedlo OC Breda & 

Weinstein průzkum, jehoţ cílem bylo změření spokojenosti zákazníků a zjištění, které sluţby 

a značky zákazníkům chybí. Mezi nájemci, kteří zákazníci uváděli, byl obchod zaměřující se 

na opravu obuvi či výrobny klíčů, čistírna oděvů nebo také květinářství či zverimex.  
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3 Teoretická východiska event marketingu 

Pojem event marketing se v odborné marketingové literatuře začal objevovat teprve 

nedávno, nicméně se jedná o velice starý nástroj komunikace. Mezi nejstarší příklady eventu 

mohou být zmíněny gladiátorské hry starověkého Říma. Jednalo se o takový typ události, 

která dokázala přilákat obrovské mnoţství lidi a zprostředkovat jim neopakovatelnou, leč 

drsnou, zábavu.  

Event marketing se jako samostatná součást marketingového komunikačního mixu začal 

objevovat aţ v devadesátých letech dvacátého století. Mezi příklady takových událostí patří 

doprovodné programy velkých kongresů, vánoční večírky nebo oslavy jubilea firem. Jedná se 

tedy opravdu o relativně novou formu komunikace, která významně přesahuje především do 

podpory prodeje a public relations. 

3.1 Definice event marketingu 

Před samotnou definici event marketingu je třeba se zaměřit na pojem event. V anglicko-

českém slovníku je event charakterizován jako akce, událost nebo představení. Kotler pouţívá 

pojem event v souvislosti s událostí či záţitkem. Někteří autoři definují event jako výjimečný 

proţitek, který působí na smysly návštěvníků. Dvojice Bertrand Russell a Alfred Whitehead 

popisují event jako něco, co se odehrává v určitém čase na určitém místě.  

 Je vhodné se napřed věnovat samotnému pojmu event. Roku 1996 byl uskutečněn 

v Německu průzkum mezi marketingovými odborníky, který se dotazoval na pojem event. 

 
 Obr. 3.1 Co je to event; ŠINDLER, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v marketingové 

komunikaci 
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Z obrázku 3.1 je zřejmé, ţe kaţdý má svoji představu o eventu. Definování eventu jako 

pojmu je něco obtíţného a neexistuje jednotný náhled. Eventem můţe být s trochou nadsázky 

„vlastně cokoliv“. 

Je zajímavé, ţe eventem je pro kaţdého něco jiného, ale na definici event marketingu se 

autoři víceméně shodují. 

Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich naplánování 

a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a 

emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image 

firmy a její produkty.(Šindler, 2003)  

Event marketing je marketingová činnost, v jejímž středu stojí event. Neexistuje jediná 

definice tohoto pojmu, ale nejvýstižněji je třeba event chápat jako „zvláštní představení 

(událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných 

recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci.“ (Wikipedia, © 

2014 )  

Event můžeme vnímat jako akci samotnou, tzn. její průběh a realizaci, během které by se 

na cílovou skupinu mělo přenést určité sdělení a jisté emoce. Prostřednictvím těchto akcí se 

ale buduje i povědomí o značce (firmě). (Strategie, © 2014 )  

Event marketing můžeme chápat jako samostatný obor marketingu zabývající se produkcí 

specializovaných akcí. Tyto akce mají často promotion charakter a jsou založené na výrazné 

kreativitě a originalitě. (Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu © 2014 )  

 „Eventy můžeme charakterizovat jako jedinečné, dočasné, speciálně naplánované, řízené 

a organizačně zabezpečené akce nebo události s dopadem na cestovní ruch.“ (Kotíková, 

2008) 

Z definicí vyplývá, ţe autoři mají víceméně shodný pohled na to, co event marketing je. 

Lze tedy souhrnně říci, ţe event marketing se snaţí cestou organizace nevšedních událostí 

(eventů) vyvolat v účastnících emoce. Aktivní proţití události a vyvolání emocí 

v návštěvnících navyšuje povědomí o společnosti a zároveň podporuje budování image. 

Pojmy event a event marketing nejsou synonyma a je třeba je rozlišovat. Šindler (2003) 

uvádí, ţe spousta autorů se přiklání k názoru, ţe se eventem rozumí komunikační nástroj, 

zatímco event marketing je dlouhodobou formou komunikace vyuţívající v určitém čase celé 

řady eventů.  
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3.2 Emoce v event marketingu 

Emoce pro event marketing jsou více neţ důleţité. V dnešní době není problém najít zboţí 

vysoké kvality – výkonná elektronika nebo kvalitní obuv je k dostání téměř na kaţdém kroku. 

Zákazníkovi chybí dobrodruţství, chybí ta strastiplná cesta za kvalitním produktem. Aby se 

spotřebitel nenudil, tak musí být s nákupem spojen záţitek – a na to pamatuje právě event 

marketing. 

Ve městech není problém najít vedle sebe dvě papírnictví nebo hypermarket. Je tedy se 

dobré nějak odlišit, udělat takovou událost, která přiměje zákazníka navštívit konkrétní 

obchod. Důleţitá je kreativita, která je omezena pouze povahou produktu nebo místa. 

V posledních letech rovněţ roste i odpor k reklamě. Tento problém se však netýká event 

marketingu – nehrozí od zákazníka věta „Prosím vás, neotravujte mě, já jsem přece přišel jen 

nakoupit“ při ochutnávce v supermarketu. 

Výstavy, zábavné záţitky nebo interaktivní akce dokáţou přitáhnout pozornost jak 

jednotlivců, tak i celých rodin. Event marketing vychází předpokladu, ţe se nejlépe pamatují 

záţitky, které lidé sami proţili. Výhodou je to, ţe zaujetí zpravidla provází „word of mouth“ 

(slovo z úst nebo také „šeptanda“), coţ často bývá nejlepší a nejdůvěryhodnější reklamou.  

3.3 Hlavní cíl eventu 

Hlavním cílem event marketingu dle Karlíček (2011) je posilování emocionální sloţky 

postoje cílové skupiny k dané značce, tj. zvyšuje oblíbenost značky mezi jejími uţivateli. 

Event taky navyšuje loajalitu zákazníků ke značce a to především z důvodů neformálního 

osobního sektání. Event vyuţívá zábavné formy k informování veřejnosti o nabízených 

produktech, získávání potenciálních zákazníků nebo stimulace prodeje. 

Foret (2010) tvrdí, ţe organizování eventů zlepšuje nejen vztah se zaměstnanci 

(současnými, bývalými i budoucími) ale rovněţ také působí na nejbliţší okolí firmy 

zastoupené místním obyvatelstvem. 

Mezi eventem a sponzorstvím existuje vzájemná vazba. Percy (2008) říká, ţe sponzorství 

se zaměřuje na podporu určitého výseku události nebo vztahu protagonistů, zatímco event 

marketing zahrnuje celou událost. Jako příklad event marketing uvádí podporu Olympijských 

her, zatímco sponzorství si vybírá konkrétní sporty, sportovce nebo země.  
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Kotler (2007) se na cíle event marketingu dívá spíše z pohledu sponzorství. Vytyčil celkem 

osm důvodů, proč se sponzorují události: 

Ztotoţnit se s cílovou skupinou nebo ţivotním stylem. Návštěvníci mohou být rozděleni 

geograficky, demograficky, psychograficky nebo behoviorálně a to dle druhu události. 

Takovéto události jsou zaloţeny na postoji zúčastněných k jistému výrobku či značce. 

Zvýšit povědomí o firmě či produktu. Sponzorství je velice dobrou cestou k budování 

uznání značky. Výběrem sponzorských událostí či aktivit výrazně posiluje ztotoţnění se 

značkou. 

Vytvořit nebo posílit vnímání klíčové image značky spotřebitelem. Eventy pomáhají 

vytvořit nebo posílit spojení se značkou. Firma Anheuser-Busch vařící piva se stala 

sponzorem závodu Iron Man, protoţe chtěla podpořit „zdravou“ image piva. 

Posílit vybraný rozměr korporátní image. Sponzoring je cestou k dosaţení vyšší 

oblíbenosti a prestiţe. Spotřebitel sponzorující firmu později odmění volbou jejich sluţeb či 

výrobků. 

Vytvořit záţitky a evokovat pocity. Pocity vyvolané zajímavou událostí jsou spojovány se 

samotnou značkou.  

Vyjádřit svou oddanost vůči komunitě nebo sociálním problémům. Vyuţívání sdíleného 

marketingu (propojení sponzorství firmy s neziskovými organizacemi a charitami) je v dnešní 

době základním kamenem marketingového programu významných firem. 

Pobavit klíčové zákazníky nebo klíčové zaměstnance. Investice do VIP salónků nebo 

zajištění speciálních sluţeb či aktivit pro sponzory a jejich hosty můţe podpořit dobré jméno 

firmy a pomůţe navázat dobré vztahy. Z pohledu zaměstnance vyvolávají takovéto investice 

pocit sounáleţitosti, podporují pracovníkovu morálku a rovněţ můţe slouţit jako odměna. 

Umoţnit merchandisingové nebo propagační příleţitosti. Velice často jsou marketingové 

události propojeny s událostmi. Touto cestnou se vydala Nokie, která vyuţívala televizní 

show Superstar. 

3.4 Charakteristické rysy event marketingu 

Dle Halina Kotíková (2008) kaţdý event (událost) musí splňovat následující znaky. 

 Je jedinečný a originální, 

 Je vymezen v určitém čase (a má předem určenou dobu trvání), 

 Je spojen s konkrétním místem, kde se koná,  
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 Jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost (i kdyţ jako základ 

můţe být pouţit třeba přírodní úkaz). 

Dále se mohou vymezit následující znaky, které event rovněţ charakterizují. 

 Event má místní přesah, 

 Event je činitelem zvyšujícím poptávku, v důsledku čehoţ dochází k výraznému 

zvýšení návštěvnosti dané destinace, 

 Event vyţaduje osobni přítomnost návštěvníků, 

 Event je spojen se silným záţitkem, 

 Event má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační a 

vyhodnocovací, 

 Event má předem stanoveny rozpočet, 

 U větších eventů se na jejich pořádaní i financovaní podílí zpravidla vice subjektů. 

Kotlíková dále uvádí, ţe existují dva typy eventů. Do první skupiny patří takové eventy, 

které jsou natolik atraktivní, ţe návštěvníci vyvíjejí snahu, aby mohli být jeho součástí. 

Překonávají dlouhé vzdálenosti a stávají se tak turisty. Do druhé skupiny se řadí eventy, které 

jsou pořádány v oblasti návštěvníků a nejsou tedy motivací pro překonání delších vzdáleností. 

Účast návštěvníků na eventu rozšiřuje a zatraktivňuje nabídku destinace. 

Hoyle (2002) uvádí, ţe kaţdá událost musí splňovat „3e“. 

Entertainment (zábava) 

V dnešní době má kaţdá domácnost televizor, videopřehrávač, počítač a CD/DVD nosiče.  

Lidé tedy nemusí vyvíjet zvláštního úsilí, aby se pobavili. Je tedy nutné vymyslet takovou 

událost, která bude dostatečně zábavná, jedinečná a neopakovatelná a přinutí tak lidi opustit 

jejich domovy. 

Excitement (vzrušení) 

Díky prvku vzrušení jsou všechny události zapamatovatelné. Aby byla událost 

zapamatovatelná, musí prokázat něco, co „vyrazí dveře“. Můţe jít o skvělé vystoupení 

hudební kapely, veselého kouzelníka nebo zábavnou oslavu v hotelu. 

Enterprise (podnikavost) 

Podnikavost se dá vysvětlit jako „ vyzkoušení něčeho nevyzkoušeného, energetického a 

iniciativního“. Jedná se tedy o takový počin, který je sice riskantní, ale originální. Při tvorbě 

eventu je důleţité přijít s něčím, co tady ještě nebylo a co dokáţe zaujmout. 
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V citátu od Petr Šindler (2003), kdy říká ţe „event marketing je myšlenkou jednoho, 

naplněním mnoha a zážitkem pro všechny.“, lze najít další charakteristické rysy event 

marketingu. Důleţitý je dle něj nápad, organizace a týmová práce a také záţitek nejen pro 

cílovou skupinu. 

3.5 Členění eventu 

Event marketing patří ke komunikačním nástrojům, který ovlivňuje celou řadu dalších 

marketingových činností. Event marketing je rovněţ i poměrně mladým marketingovým 

nástrojem, je stále ve vývinu a stále se přichází s novými nápady. Proto neexistuje jednotná 

typologie eventů, ke které by se většina autorů shodně přiklonila.  

Autor Vivien Lattenberg v knize Event aneb Úspěšná akce krok za krokem (2010) zmínil, 

ţe jsou dva základní typy eventu – interní a externí. 

Interní  

Jedná se o takové akce, které působí na samotnou firmu, na její zaměstnance a vztahy mezi 

nimi. Do této kategorie se mohou zahrnout i rodinní příslušníci zaměstnanců firmy. 

Interní eventy se zaměřují na akce, které působí do vnitřní struktury firmy a jejího 

nejbliţšího okolí. 

 Pro všechny zaměstnance všech poboček a všech úrovní, 

 Pro zaměstnance všech poboček a vymezených úrovní, 

 Pro zaměstnance jedné pobočky a jedné úrovně, 

 Pro vybrané úseky všech poboček, 

 Pro vybrané úseky jedné pobočky, 

 Pro vybrané osoby jednoho úseku. 

Externí 

Externí eventy se zaměřují na akce, jejich výstup je směřován ven z firmy.  

 Pro stávající koncové zákazníky, 

 Pro nové zákazníky, 

 Pro tradiční obchodní partnery, 

 Pro nové potenciální partnery, 

 Pro nové potenciální dealery, 

 Pro dodavatele, 
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 Pro top management, 

 Pro konkrétní úsek všech partnerských organizací, 

 Pro širokou veřejnost,  

 Pro média a sponzory. 

 
Obr. 3.2 Různé skupiny a jejich průniky, LATTENBERG, V. Event aneb Úspěšná akce krok za 

krokem 

Lattenberg dále píše, ţe spojení interní a externí události se liší dle konkrétní akce. Někdy 

je spojení interního a externího eventu vhodnou volbou, někdy se propojení nemusí vyplatit. 

Za špatný příklad takového spojení můţe poslouţit školení zaměstnanců a zároveň uvádět na 

trh nový produkt. Na druhou stranu event, kdy se setká běţný personál se svojí klientelou, je 

velice dobrým řešením. 

Šindler (2003) nepouţil tak obecné systematizace eventů jako Lattenberg. Rozdělil eventy 

do pěti kategorií – dle obsahu, cílových skupin, konceptu, doprovodného záţitku a místa - a 

kaţdé kategorii přisoudil ještě specifikaci. 

Tab. 3.1 Rozdělení eventu; ŠINDLER, Petr. Event marketing. Jak využít emoce v 

marketingové komunikaci 

Dělení EM dle:  

OBSAHU  Pracovně orientované eventy 

 Informativní eventy 

 Zábavně orientované eventy 

CÍLOVÝCH SKUPIN  Veřejné eventy 

 Firemní eventy 
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KONCEPTU  Event marketing vyuţívající příleţitosti 

 Značkový (produktový) produktový event marketing 

 Imagový event marketing 

 Event marketing vztaţený k know-how 

 Kombinovaný event marketing 

DOPROVODNÉHO 

ZÁŢITKU 

 Snaha rozdělit event marketing podle záţitků, které 

vyvolávají nebo doprovázejí vlastní komunikaci 

klíčového sdělení – cílený přenos emocí a pocitu mezi 

danou aktivitou a značkou – obecně: vyuţívání sportu, 

kultury, přírody nebo jiné společenské aktivity 

MÍSTA  Venkovní eventy (open-air) 

 Eventy pod střechou 

Podle obsahu: 

Pracovně orientované eventy – jedná se o takové události, které slouţí primárně k výměně 

informací a zkušeností účastníků. Zde spadají akce interní cílové skupiny (zaměstnanci, 

pracovní partneři, akcionáři apod. ) 

Informativní eventy – hlavním cílem je zprostředkovat informace zábavnou formou. Touto 

cestou dochází k vyvolání emocí u účastníka eventu a navyšuje se tak jeho pozornost.  

Zábavně orientované eventy -  Patří zde veškeré koncerty, sportovní události a další zábavné 

události, které vytvářejí maximální emocionální náboj. Tento typ akcí slouţí především 

k dlouhodobému budování image značky. 

Podle cílových skupin: 

Veřejné eventy – jsou určeny pro cílovou skupinu mimo firmu. Zahrnuje především současné 

nebo potenciální zákazníky, širokou veřejnost a novináře.  

Firemní eventy – účastník firemního eventu jsou zpravidla zaměstnanci, klíčoví dodavatelé a 

další osoby, které jsou blíţe spojování s firmou. Jde o cílovou skupinu, kterou firma dobře zná 

a můţe maximalizovat komunikační efekt. 

Podle konceptu 

Event marketing vyuţívající příleţitosti – jedná se o pevně časově ohraničené události, 

které jsou spojovány s významnými událostmi firmy (výročí, poloţení základního kamene, 

apod.). 

Značkový (produktový) event marketing – produktový marketing buduje dlouhodobý 

emocionální postoj zákazníků ke značce. 
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Imagový event marketing – tento typ marketingu se zaměřuje na budování image a to cestou 

vhodně zvoleného místa či náplně eventu, který koresponduje se značkou nebo výrobkem 

firmy. 

Event marketing vztaţený k know-how – Firma vlastní unikátní technologii nebo výrobek. 

Toto výjimečné postavení vyuţívá v komunikaci a dává zákazníkům pocit jedinečnosti. 

Kombinovaný event marketing – vyuţívá předchozích čtyř konceptů k naplnění 

marketingových cílů. 

Podle doprovodného užitku 

Zde patří záţitkové aktivity, které vyvolávají a doprovázejí komunikaci klíčového sdělené. 

Řadí se zde nejrůznější sportovní, kulturní a jiné společenské události. 

Podle místa konání 

Venkovní eventy (open-air) – jedná se o všechny události, které se konají ve venkovním 

prostředí.  

Eventy pod střechou – patří zde eventy, které se konají v zastřešených prostorách.  

3.6 Plánování eventu 

Z definice vyplývá, ţe eventem (událostí) můţe být téměř cokoliv a proto je skoro 

nemoţné vypracovat jednotný návod, který by dokonale popisoval jednotlivé kroky pro 

přípravu a realizaci takového eventu. Hlavním smyslem této subkapitoly je nastínit obecný 

postup, který se bude zaměřovat od prvních nápadů na event, přes samotnou realizaci aţ po 

vyhodnocení. 

Kotíková (2008) vypracovala obecný postup sestavení úspěšného eventu, který zahrnuje 

celkem osm jednotlivých kroků, na které je třeba se zaměřit. 

 Iniciace eventu, 

 Tvorba námětu ve vazbě na očekávané cíle a cílovou skupinu eventu, 

 Organizační a realizační tým, 

 Volba lokality – místa konání eventu, 

 Časový harmonogram a rozpočet akce, 

 Financování eventu a sponzorství, 

 Realizace eventu, 

 Evaluace eventu. 
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Iniciace eventu 

Hlavní podmínkou úspěšného eventu je především nápad, který by měl být originální a 

nevšední.  Tento krok vyţaduje značnou míru kreativity, nicméně je moţné se inspirovat u 

jiných podniků, ať domácích nebo zahraničních. Je ale nutné brát v potaz, ţe je vţdy 

úspěšnější ten nápad, který byl realizován na trhu jako první. 

Tvorba námětu ve vazbě na očekávané cíle a cílovou skupinu eventu 

V druhém kroku plánování je nutné správně identifikovat cílovou skupinu, kterou chceme 

eventem oslovit. K této cílové skupině se bude vázat námět, obsah a tematické zaměření 

události. 

Kotíková rozděluje návštěvníky z pohledu cestovního ruchu na ty, kteří berou event jako 

zpestření programu nebo doplnění jejich hlavního smyslu návštěvy a pak na ty, pro které je 

event hlavním motivem k návštěvě. 

Téma eventu ovlivňuje také i věk cílové skupiny nebo ţivotní cyklus rodiny. Podle tohoto 

kritéria se rozlišují 

 děti, 

 mládeţ, 

 singles, 

 rodiny s malými dětmi, 

 rodiny s většími dětmi, 

 samotné páry a  

 senioři. 

Organizační a realizační tým 

Kdyţ je jiţ nápad na téma evenetu, definovaná cílová skupina, je na řadě rozhodnout, zdali 

event bude realizován vlastními prostředky (tj. zaměstnanci firmy, dobrovolníci, dodavatelé 

sluţeb apod.) anebo uzavřít smlouvu se specializovanou agenturou, která se eventy zabývá.  

Bude-li firma uvaţovat o realizaci eventy vlastními silami, měla by mít na paměti, ţe je 

tento přístup časově náročný a vyţaduje dostatečně znalosti a zkušenosti realizačního týmu. 

Na druhou stranu, reţie vlastními silami přináší rychle sestavení programu a dále přesnou 

cenovou kalkulaci. 

Druhou moţností je uzavřít smlouvu s agenturou, která se o event postará. I tady je ale 

ţádoucí přítomnost zaměstnance firmy, který bude fungovat jako prostředník firmy a 
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agentury. Dále bude dohlíţet na průběţné plnění harmonogramu eventu, řešit vzniklé 

problémy a komunikovat s médii. 

Tab. 3.2 Orientační náročnost přípravy eventu, LATTENBERG, V. Event aneb Úspěšná akce 

krok za krokem  

Délka eventu Vzdálenost 

lokace 

Typ programu Počet 

dodavatelů 

Náročnost 

Půlden V místě Jednotný Jeden dílčí Nízká 

Půlden V zemi Pestrý Jeden generální Střední 

Jeden den V místě Jednotný Jeden generální Střední 

Jeden den V zemi Pestrý Několik dílčích Vysoká 

Jeden den V zahraničí Pestrý Jeden generální Vysoká 

Několik dnů V místě Pestrý Jeden generální Vysoká 

Několik dnů V okolí Pestrý Několik dílčích Nejvyšší 

Několik dnů V zemi Pestrý Několik dílčích Nejvyšší 

Několik dnů V zahraničí Pestrý Jeden generální Nejvyšší 

Několik dnů V zahraničí Pestrý Několik dílčích Extrémní 

Lattenberg (2010) v tabulce 3.2 poukazuje, jak se s přibývající náročností programu a 

vzdáleností od místa konání se navyšuje i celková náročnost eventu. Pro akce s malou nebo 

střední náročností zpravidla stačí jeden interní zaměstnanec, pro náročnější projekty je vhodné 

přijmout zkušeného externího pracovníka, který se eventu bude naplno věnovat. 

Kotíková (2008) vypracovala seznam kritérií, které je nutné brát v potaz při vybírání 

externí specializované agentury. Kritéria vychází ze Šindlera (2003), ale jsou Kotíkovou 

přepracovány a aktualizovány. Mezi důleţité faktory patří 

 typ agentury a její velikost, 

 délka existence agentury, 

 technické a materiálové zázemí, 

 referenční seznam klientů, 

 klíčoví specialisté agentury, 

 subdodavatelé, 

 výše, přehlednost a opodstatněnost rozpočtu, 

 kreativita návrhu, 

 kvalita zpracování, 

 smluvní podmínky a záruky. 

Volba lokality – místa konání eventu 

Rozlišujeme celkem dva typy eventu – indoor a outdoor (open-air). Je důleţité zvolit 

vhodně lokalitu a to na základě typu eventu a předpokládanému počtu účastníku.  
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Lattenerg (2010) přistupuje k volbě místa z pohledu města a venkov. Město nabízí řadu 

hotelů a restaurací, nicméně za cenu dopravní zácpy a problému s parkováním. Rovněţ se ve 

městě více dbá na dodrţování nočního klidu. Venkov je hůře dostupný, ale levnější. V obou 

případech je potřeba si dát pozor na vztah dne pořádání eventu a sezónnosti. Bouřky, záplavy, 

mrazy a s nimi spojená dopravní údrţba vţdy komplikuje pohodlí všech účastníků eventu. 

Časový harmonogram a rozpočet akce 

Po splnění předchozích kroků je nezbytné stanovit rozpočet a vypracovat reálný 

harmonogram přípravy eventu. 

Harmonogram by se měl zaměřit na jednotlivé kroky při přípravě a realizaci eventu. 

Vyuţívá se metody, kdy se postupuje od stanoveného termínu zpětně k dílčím úkolům 

nutných pro bezproblémový průběh eventu. Přípravná fáze můţe trvat od několika týdnů, přes 

řadu měsíců aţ třeba po několik let (př. Olympijské hry). 

Rozpočet je naprosto nutnou a klíčovou součástí kaţdého eventu. Obsahuje jak stránku 

příjmovou, tak stránku nákladovou.  

Náklady se zpravidla člení na náklady spojené s přípravou (pozvánky, plakáty, apod.), 

náklady na realizaci eventu (pronájem prostoru, catering, účinkující, apod.) a následné 

náklady (úklid, odvoz techniky, vyúčtování, apod.) 

Mezi příjmy rozpočtové sloţky zpravidla patří vlastní zdroje pořadatele, vstupné, granty a 

dotace. 

Stanovení příjmů je mnohem jednoduší u těch eventů, u kterých je znám předem přesný 

počet zúčastněných osob. Přesně naopak je to u takových akcí, kdy je vstup volný nebo není 

předem znám počet návštěvníků. S malou návštěvností u eventu s volným vstupným je 

spojován i negativní dopad na komunikační efekt, zatímco u placeného vstupného malá 

návštěvnost se odráţí v příjmové části rozpočtu. 

Financování eventu a sponzorství 

Finanční prostředky na pokrytí všech nákladů spojené s přípravou a realizací eventu 

mohou tvořit firemní zdroje, zdroje získané od účastníků (vstupné, startovné, atd.), zdroje od 

sponzorů, zdroje z dotací nebo grantů. 

Podíl vlastní a cizích zdrojů je ovlivňován typem eventu. Soukromé eventy jsou z větší 

části hrazeny vlastními prostředky, sponzorské dary, granty či dotace jsou spíše doplňující 
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poloţkou rozpočtu. Při větších akcích se vyuţívá kombinovaného financování tj. vlastní a cizí 

zdroje se doplňují. 

Moţným finančním zdrojem jsou sponzorské dary, které jsou pro příjemce příjmovou 

poloţkou, zatímco pro sponzora reklamním výdajem.  Sponzor touto cestou zvyšuje 

povědomí o firmě, tvoří její dobré jméno nebo třeba vylepšuje své vztahy se zákazníky nebo 

obchodními partnery. 

Realizace eventu 

I kdyţ plánování eventu lze obecně popsat, u kroku ohledně realizace jiţ tomu tak nebude. 

Je opravdu nutné si uvědomit, ţe kaţdý event je svým způsobem jedinečný a originální a 

stejně tak musí být jedinečný a originální přístup k jeho realizaci. Hlavní odlišnosti budou 

především na základě toho, zda je event uskutečněn ve vlastní reţii nebo externí 

specializovanou agenturou. 

Tab. 3.3 Úroveň eventů a médií, LATTENBERG, V. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem 

Event Média 

Galavečer, benefice Celostátní – TV, noviny, rádio 

Firemní, obchodní večer Celostátní, oborové – časopisy, noviny 

Lokální ekoakce Regionální – časopisy, noviny 

Sportovní odpoledne Regionální i celostátní – rádio, noviny 

Školení, konference Celostátní, oborové – časopisy, noviny 

Teambuilding Regionální, firemní – noviny, časopisy 

S realizací eventu se rovněţ pojí média, která se události budou účastnit. Platí zde pravidlo, 

ţe úroveň pozvaných médií by měla odpovídat úroveň významu akce (viz tabulka 3.3) 

Kotíková (2008) se v realizačním kroku rovněţ zaměřuje na moţný scénář, kdy 

naplánovaný event skončí neúspěchem. Rozlišuje dvě úrovně nezdaru – relativním (tj. 

nepodaří se splnit naplánované cíle) a absolutním (při zrušení eventu).  

Kotíková dále vypsala moţné příčiny neúspěchu eventu.  

 Selhání managementu centra, 

 Nedostatek finančních prostředků, 

 Nekvalitní sluţby (informační, poradenské, apod.), 

 Špatná organizace eventu, 

 Nevyhovující materiálně-technické zázemí pro účinkující a návštěvníky, 

 Nedostatečný počet návštěvníků, 

 Malý zájem médií, 
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 Konkurenční eventy. 

Nezdary při realizaci eventu by měly být pečlivě analyzovány a měly by být učiněny 

opatření, která zamezí podobnému scénáři při budoucích eventech. 

Evaluace eventu 

Evaluací eventu se rozumí jeho vyhodnocení. Je nutné získat od účastníků zpětnou vazbu 

ohledně úspěšnosti. Vyhodnocuje se, zda byla vhodně oslovena cílová skupina a zda event 

splnil předem stanovený cíl. 

Vyhodnocuje se obsahová část eventu (silné a slabé stránky eventu, odchýlení se od 

původního plánu, apod.), ekonomická stránka (dodrţení rozpočtu, vyuţívají se ekonomické 

ukazatele – rentabilita, návratnost investic, apod.), úspěšnosti z hlediska účastníků (počet 

účastníků, spokojenost účastníků, atd.) a úspěšnost z hlediska komunikačního efektu (počet 

zpráv v médiích, reportáţí, recenzí, jejich vyhodnocení atd.). 

Součástí by měla být i SOWT analýza a návrhy a doporučení pro organizaci dalších 

eventů. Je nutné se zaměřit na uskutečněné chyby, kterým se v budoucnu vyvarovat, a nalézt 

přednosti, ve kterých nadále pokračovat. 

Lattenberg rozšiřuje myšlenku SWOT analýzy a uvádí, ţe s koncem kaţdého eventu 

přichází i závěrečná zpráva, která obsahuje informace ohledně počtu návštěvníků, 

spokojenosti s eventem, vyuţití rozpočtu a doporučení, o co byl největší zájem v průběhu 

eventu. Veškeré informace je vhodné podpořit grafy. 

3.7 Trendy v event marketingu 

Event marketing je novým nástrojem marketingové komunikace. Je neustále ve vývoji, 

stále přichází nové moţnosti či techniky, které můţe záţitkový marketing vyuţít. Je tedy třeba 

sledovat moderní přístupy a trendy, jak eventy organizovat a komunikovat. 

Zajímavé trendy zmínil Petr Frey (2005). Celkem vyčlenil šest směrů, kudy se bude event 

marketing ubírat: 

Bude se více vyuţívat mobilní technologie. Tento druh komunikace bude budovat vztahy 

se spotřebiteli během akcí a následně i po nich. Dále bezdrátová technologie umoţní dělat 

akce interaktivnější – bude se více vyuţívat voleb, loterie nebo rychlé odpovídání na otázky 

průzkumu. 
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Kromě zlepšení mobilní komunikace se začne pracovat i více s fotoaparáty, přehrávače 

MP3 nebo internetovými a textovými zprávami.  Byla realizována akce, kdy týmy v ulicích 

shromaţďovaly údaje od spotřebitelů. Těmto spotřebitelům byla pak zaslána elektronická 

pošta s fotografiemi z eventu. 

Event marketing začíná slouţit jako marketingová podpora pro uvedení výrobku na trh. 

Touto cestou se často oslovují maloobchodní řetězce, kdy jsou na akce pozvání klíčoví 

maloobchodníci. Zde je akce, jejíţ součástí je předvedení nových reklam nebo aktivit na 

podporu prodeje. Event zaměřený přímo na koncového zákazníka je vedený formou tzv. Road 

show – značka se propaguje na parkovištích supermarketů. 

Event marketing se začíná hojně vyuţívat i při příleţitosti otevření nových prodejen či 

supermarketů. Stejně tak je nedílnou součástí oslav výročí nebo dalších důleţitých mezníků 

firmy. 

Event marketing se stále rozvíjí a je častější poloţkou marketingových plánů firmy. Je tedy 

i větší důraz na návratnost investice. Při nových technologiích sběru dat je moţné tuto 

zpětnou vazbu lépe vyhodnotit. 

Důleţitým předpokladem kvalitního eventu je i originalita, která se vymyká tradičním 

kampaním a akcím. Rostou tedy i nároky na kreativitu marketingového týmu, na nové tvůrčí 

cesty, netradiční vyuţívání prostor a začlenění nových komunikačních technologií. 

V květnu roku 2013 proběhl Event marketing summit 2013, při kterém se sešli přední 

marketéři světových firem. Výstupem této schůze, který se zaměřoval především na 

nejnovější trendy event marketingu, je následujících pět bodů:  

Firmy začnou více a lépe optimalizovat svůj marketingový mix, který bude zahrnovat 

především digitální a sociální média pro celoroční komunikaci eventů. Technologie, které 

byly kdysi převratné, se stanou běţnou součástí marketingového portfolia. Komunikace skrze 

sociální a digitální média se stane naprosto nezbytnou součástí kaţdého komunikačního 

plánu. 

Event manaţeři jsou nabádáni, aby mysleli mnohem více strategicky a dokázali plně 

zuţitkovat event portfolio. Správné definování event strategie v jasných a měřitelných cílech 

je klíčem k úspěchu. 

Firmy při budování značky sami vybízejí své zákazníky, aby se spolupodíleli na vývoji a 

směru firemních kampaní. Takovýto obsah, který je vytvářen samotnými uţivateli, posouvá 
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zákazníky blíţe ke značce. Nejenţe se touto cestou naplňuje tvůrčí podstata eventu, ale 

prohlubuje jeho podporu ještě před tím, neţ dojde ke spuštění události. 

Je nutné brát v potaz, ţe publikum se rovněţ mění. Marketéři tedy musí být schopni 

přizpůsobit jejich přístup ke komunikaci k cílové skupině. S vyuţíváním moderních 

technologií nebo šetrnému přístupu k ţivotnímu prostředí často přichází i vděk veřejnosti. 

Kreativita je mediálním zesilovačem. Jestliţe se něco líbí, lidé a média to budou chtít 

sdílet.  

Marketéři se rovněţ shodli, ţe receptem na úspěch záţitkového marketingového programu 

je zapojení všech dostupných komunikačních kanálů. 
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4 Metodika sběru dat 

Kapitola věnovaná metodice sběru dat je rozdělená na dvě podkapitoly. První část se 

zabývá přípravnou fázi, ve které bude definován primární a sekundární cíl diplomové práce, 

vymezeny zdroje dat a vybrána vhodná metoda pro jejich sběr. Součástí je i harmonogram 

jednotlivých kroků diplomové práce.  Druhá etapa je zaměřena na samotnou realizaci. 

4.1 Přípravná fáze 

Definování cíle 

Primárním cílem diplomové práce je navrhnout dva eventy, které přilákají do OC Breda & 

Weinstein co nejvíce obyvatel ze spádové oblasti a dále posílí povědomí zákazníků a obyvatel 

o OC Breda & Weinstein. Rovněţ naplánovaný event bude podporovat ideu kulturně-

společenského zaloţení obchodního centra, kterou se OC Breda & Weinstein snaţí vybudovat 

u obyvatel Opavy.  

Sekundárním cílem je pomocí marketingového výzkumu analyzovat proběhlé eventy OC 

Breda & Weinstein a také se zaměřit na události konkurenčního obchodního centra Silesia.  

Typy dat 

V diplomové práci budou pouţity primární i sekundární data. 

Primárními daty budou rozhovory s marketingovým oddělením OC Breda & Weinstein, 

skupinové rozhory s vybranými respondenty a v neposlední řadě budou vyhodnoceny samotné 

návrhy návštěvníků OC Breda & Weinstein. 

Mezi sekundární data budou patřit popsané eventy OC Breda & Weinstein a popsané 

eventy konkurenčního centra Silesia. 

Metodika sběru dat 

Pro sběr primárních dat bude vyuţita metoda individuálního i skupinového rozhovoru. 

Otázky rozhovoru, ani jejich pořadí nemusí být předem připraveny, budou přizpůsobeny aţ 

během rozhovoru. Snaha je o získání okamţitých a impulsivních odpovědí. Individuální 

rozhovor proběhne s marketingovým oddělením OC Breda & Weinstein, které má určité 

představy a poţadavky na eventy. Poté proběhne skupinový rozhovor s vybranou skupinou 

respondentů, jehoţ hlavním cílem bude získat moţný nápad na konkrétní event.  

Společně s rozhovorem bude pro sběr informací vyuţita i analýza nápadů samotných 

návštěvníků OC Breda & Weinstein. Tyto nápady a návrhy na uskutečnění eventu přicházejí 
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na elektronickou poštu marketingového oddělení OC Breda & Weinstein anebo jsou přímo 

uváděny na Facebookové stránky OC Breda & Weinstein. 

Dále bych rád analyzoval proběhlé eventy OC Breda & Weinstein a konkurenčního 

obchodního centra Silesia 2013 a 2014. Informace získaná analýzou budou rovněţ moţnou 

inspirací pro event, stejně tak ale i opatřením, aby se event neopakoval. 

Základní soubor 

Základním souborem jsou všechny osoby ţijící ve spádové oblasti OC Breda & Weinstein. 

Velikost populace ve vytyčené oblasti je odhadována na 400 000 osob. 

Výběrový soubor 

Výběrový souborem budou obyvatelé Opavy a okolí, ţijící ve vytyčené spádové oblasti 

OC Breda & Weinstein. Podmínkou je, aby osoby výběrového souboru měly zaloţeny účet na 

Facebooku a byly tedy informováni internetovou komunikací OC Breda & Weinstein.  

Technika výběru vzorku respondentů 

Při výzkumu bude vyuţita technika vhodného úsudku. Tato technika dbá na oslovení 

respondentů, kteří problematice rozumí a mohou poskytnout kvalitní a vhodné informace. 

Velikost zkoumaného vzorku 

Celkem bylo metodou skupinového rozhovoru vyzpovídáno jedenáct osob. Těchto jedenáct 

lidí bylo rozděleno na dvě skupiny, které byly vyzpovídaný v jiný den. První skupina 

zahrnovala šest osob ţijící ve spádové oblasti OC Breda & Weinstein, druhá skupina byla 

definována pěti lidmi.
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Časový harmonogram 

Tab. 4.1 Časový harmonogram přípravné a realizační fáze 

Činnost/měsíc 
Listopad 

2013 

Prosinec 

2013 

Leden 

2014 

Únor 

2014 

Březen 

2014 

Duben 

2014 

Přípravná fáze       

Definování 

problému 
      

Charakteristika 

společnosti 
      

Teoretická 

východiska 
      

Realizační fáze       

Analýza proběhlých 

eventů 
      

Sběr dat       

Vyhodnocení dat       

Návrh eventu       

Návrhy a 

doporučení 
      

Práce na diplomové práci započala v měsíci listopadu roku 2013 a to s definováním 

problému a byla ukončena návrhy a doporučeními na konci dubna 2014. Dohromady její 

tvorba zabrala 24 týdnů. Celá práce se můţe rozdělit na přípravnou fázi, která probíhala od 

listopadu 2013 po únor 2014. Na přípravnou etapu navazuje realizační část, která probíhala od 

konce února 2014 po konec dubna 2014.  

Rozpočet výzkumu 

Náklady na výzkum budou tvořeny především nákladovou poloţkou mého volného času. 

Zde se bude řadit čas strávený rozhovory s marketingovým oddělením či se skupinou 

respondentů a také samotné analyzování eventů. Bude potřeba si připravit stránky pro 

zaznamenávání nápadů a poznámek. Nelze ani zapomenout na pohoštění pro skupinu 

respondentů. Rozpočet výzkumu by neměl překročit hranici 200 Kč. 

Pilotní výzkum 

Pilotní výzkum by mě být samozřejmostí kaţdého marketingového výzkumu. Je to nástroj, 

který předchází moţným nesrovnalostem nebo nedostatečným počtem odpovědí či otázek při 

sběru dat.  

Jako metodu jsem si vybral nestandardizovaný rozhovor, který se vyznačuje volnou 

debatou, u které je její směr ovlivňován samotným vývojem rozhovoru. Je zde tedy prvek 

kreativity a volnosti odpovědí respondenta. 
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Pilotáţ proběhne i v případě nestandardizovaného rozhovoru. Hlavním cílem je si ověřit 

vhodnost osnov, na které se v případě špatného směru můţe tazatel odkázat. Tato pilotáţ 

proběhne s marketingovým oddělením OC Breda & Weinstein.  

4.2 Realizační fáze 

Individuální rozhovory budou probíhat po celou dobu realizační fáze, kdy se budou sbírat a 

analyzovat nápady a poznámky marketingového oddělení OC Breda & Weinstein. Jsou 

naplánovány skupinové rozhovory a to v březnu 2014 v Opavě. Součástí sběru dat bude i 

analýza proběhlých eventů v měsících únor a březen roku 2014.  

Na základě získaných dat z výzkumu budou navrţeny v dubnu 2014 dva eventy pro OC 

Breda & Weinstein. 

  



41 
 

5 Event marketing obchodního centra 

Tato kapitola se bude věnovat popisu jiţ proběhlých událostí v OC Breda & Weinstein a 

také v konkurenčním obchodním centru Silesia. Dále kapitola pokračuje výčtem nápadů a 

návrhů získaných z individuálních rozhovorů s marketingovým oddělením OC Breda & 

Weinstein a ze skupinových rozhovorů s vybranou skupinou respondentů. Rovněţ zde budou 

uvedeny nápady od samotných návštěvníků OC Breda & Weinstein a v neposlední řadě i mé 

vlastní nápady pro moţný event.  

5.1 Proběhlé eventy 

V této kapitole bude uveden výpis eventů OC Breda & Weinstein a konkurenčního 

obchodního centra Silesia za rok 2013 a 2014. Celkem bylo nalezeno 41 událostí, které se 

lišili především svojí rozmanitostí a cílovou skupinou, kterou se snaţili oslovit. 

Hlavním cílem této podkapitoly je udělat přehled o událostech a zamezit tak opakování jiţ 

proběhlé události a navýšit tak zájem zákazníků o plánovaný eventy OC Breda & Weinstein. 

5.1.1 Proběhlé eventy OC Breda & Weinstein 2013-2014 

Podkapitola se bude věnovat všem eventům, které proběhly v prostorách OC Breda & 

Weinstein během roků 2013 a 2014. Bylo uspořádáno celkem 22 událostí, které jsou jak čistě 

interní projekty, tak ale i eventy s externími účastníky či rekvizitami. Některé eventy proběhly 

pouze jednou, některé se opakují kaţdý rok nebo probíhají pravidelně ve stejný den kaţdý 

týden či měsíc. 

2. ročník OC Breda cup thaiboxu a boxu (8. 3. 2014) 

Jedná se jiţ o druhou akci pořádanou OC Breda & Weinstein, která je zaměřena na box a 

thaibox. Cílovou skupinou tohoto eventu byly převáţně osoby, které se aktivně nebo pasivně 

věnují sportu. Na druhou stranu, box a tahibox jsou takové sporty, které člověk vidí 

především v televizi a nemá moc šancí je spatřit „na ţivo“. Z toho důvodů byla návštěvnost 

tohoto eventu velká, jelikoţ zde přišlo i mnoho lidí čistě ze zvědavosti. 

Pohádková Breda (celoročně) 

Kaţdá březnová neděla je v duchu pohádek. V prostorách OC Breda & Weinstein na 

malém jevišti se představí skupinka opavských herců, která zábavně a vesele vypráví a hraje 

pohádku. Forma hraní je spíše „one-man-show“, kdy se na jevišti potkají maximálně dvě 

postavy. Cílovou skupinou tohoto eventu jsou rodiny s dětmi. 
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Hravá angličtina s Bredou (stále probíhá) 

Pod vedením profesionální jazykové školy mají děti moţnost se učit anglickému jazyku jiţ 

od mladého věku. Jazykové kurzy se setkaly s obrovským zájmem, proto se rozhodlo o 

zintenzivnění tohoto kurzu. Lekce probíhají kaţdý týden v úterý (děti do 7 let), v sobotu (děti 

od 7-10 let) a neděli (děti od 4-7 let).  

Sv. Valentýn - V rytmu srdce (14. 2. 2014) 

OC Breda & Weinstein vyuţilo svátku zamilovaných a uspořádalo na tento den event 

s podnázvem „V rytmu srdce“.  Tato událost nebyla zaměřena na konkrétního cílového 

zákazníka. Hlavním cílem bylo spíše oslovit všechny přítomné návštěvníky obchodního 

centra. Program pro tento event byl bohatý, kaţdý si našel to svoje. Lidí si mohli poslechnout 

tradiční africkou muziku, nechat se vyfotit profesionálním fotografem nebo spatřit vystoupení 

břišních tanečnic. 

Lego (od 6. 2. 2014) 

V prostorách obchodního centra Bread je od 6. ledna moţnost pro všechny děti si 

v pondělí, středu, pátek, sobotu a neděli přijít hrát s populární stavebnicí Lego.  

Zlatá neděle – fotokoutek (22. 12. 2013) 

Myšlenka tohoto eventu je velice jednoduchá. Návštěvníci OC Breda & Weinstein měli 22. 

prosince 2013 moţnost se nechat vyfotit před přichystaným a nasvíceným plátnem. 

Výslednou profesionálně udělanou fotografii si nejen mohli nechat odnést domů, ale rovněţ 

byla uveřejněna ve fotogalerii OC Breda & Weinstein on-line na Facebooku. Zde se pak sám 

návštěvník mohl označit skrze osobní Facebook. 

Stříbrná neděle a Andělský Mikuláš (15. 12. 2013) 

Stříbrná neděle se v OC Breda & Weinstein nesla v duchu kreativních dílniček pro děti a 

sborového pěveckého vystoupení. Dále byla připravena pohádka, která zaujala nejednu rodinu 

s dětmi. Pro lepší připravenost na nadcházející Vánoce byl připraven stánek na balení 

vánočních dárků. Toho dne navštívil OC Breda & Weinstein i Mikuláš. 

Sobotní dílničky (30. 11. a 7. 11. 2013) 

Tato událost byla cílená na děti, které rády něco tvoří a vymýšlejí. Pod dozorem 

vychovatelů mohly děti spolu navzájem spolupracovat na věcech s vánoční a mikulášskou 

tématikou. 
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Oslava I. narozenin obchodního centra Breda (15. 11. 2013) 

První narozeniny OC Breda & Weinstein byly opravdu veliké. Tento event konkrétně 

necílil na nějaký segment spádové oblasti. Zaměřoval se opravdu na všechny, kteří se chtěli 

pobavit a oslavit první rok působení OC Breda & Weinstein. Program byl pestrý, od 

hudebního vystoupení Ivana Mládka, přes „kouzelnické“ triky Richarda Nedvěda aţ po 

modelingovou část programu. Nechyběl ani ohňostroj a slavnostní krájení dortu. 

Look Bella 2013 (10. 10. 2013) 

Tento event se skládal ze dvou částí. První část byla zaměřena na hledání nových modelek 

a modelů. Vše bylo pod dohledem odborné poroty. Druhou částí byla soutěţ barmanů, kteří 

návštěvníkům předváděli barmanské triky. I zde byla porota, která vybrala ty nejlepší a 

náleţitě je odměnila. 

Kuchařská show (27. 9.2013) 

27. září 2013 vystoupila v OC Breda & Weinstein dvojice známých kuchařů Radim 

Svačina a Radek Šubrt. Ti před návštěvníky připravili jejich unikátním postupem svíčkovou, 

domácí paštiku či čoko mousse. 

Pat a Mat (28.7.2013) 

Další event byl věnován dětskému publiku. Na jevišti vystoupila dvojice Pata a Mata, která 

zabavila děti na odpolední čas. 

In-line cup aneb den na kolečkách (19. 7. 2013) 

OC Breda & Weinstein se rozhodlo vyuţít parkovací plochy a uspořádalo event, který byl 

zaměřen na všechny aktivně ţijící obyvatelé, bez ohledu na věk. V prostorách parkoviště a 

samotného obchodního centra byla vytvořena závodní dráha, na které se soutěţilo na 

kolečkových bruslích, odráţedlech či koloběţkách. Součástí bylo i slavnostní vyhlášení vítěze 

kaţdé kategorie.  

Cool prázdniny (28. 6. 2013) 

Event vytvořený pro děti ze základních škol z Opavy a okolí k oslavení konci školního 

roku a začátku prázdnin. OC Breda & Weinstein vyuţila trampolíny, soutěţí, detektivních her 

nebo malovaného tetování k přilákání nejmenších ţáků základních škol. 
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Školní in-line pohár (13. 6. 2013) 

Tento event byl určen pro aktivní sportovce, především pro ty, kteří rádi jezdí na 

kolečkových bruslích. Závodění v jízdě na kolečkových bruslích probíhalo v prostorách 

parkovacích míst OC Breda & Weinstein. Zájemci o soutěţení byly rozřazení dle věku do 

jednotlivých věkových kategorií, ze které vţdy vyhráli tři nejrychlejší soutěţící. 

Hasičská akademie aneb hasíme ceny zboţí (31. 5. 2013) 

Na tomto eventu spolupracoval dobrovolnický hasičský oddíl z Opavy – Kylešovic. Snaha 

byla přilákat především rodiny s dětmi a to právě na hasičskou výbavu. Bylo přítomno 

poţárnické auto, které si kaţdý mohl zblízka prohlédnout a veškerá hasičská technika. 

Součástí dne byly i soutěţení v přetahování se lanem.  

I love Breda. Koho milujete vy? (8. 5. 2013) 

V OC Breda & Weinstein byla 8. května 2013 umístěna plachta, na kterou návštěvníci 

mohli napsat nějaký zamilovaný vzkaz. Moţností také bylo vzkaz namluvit, který byl poté 

přehrán hitrádiem Orion.  

OC Breda cup thaiboxu a boxu (6. 4. 2013) 

První ročník boxu a thai-boxu v prostorách OC Breda & Weinstein. Zúčastnilo se na 12 

profesionálních i amatérských sportovců. Event byl směřován především na fanoušky tohoto 

sportu, nicméně určitě přilákal i obyvatele jen z čiré zvědavosti. 

Velikonoce v Bredě (30. 3. 2013 a 31. 3. 2013) 

Tato událost byla vytvořena k lepšímu proţitku velikonočních svátků. Návštěvníci si mohli 

zkusit uplést vlastní pomlázku nebo namalovat kraslice. Pro děti byly připravené velikonočně 

laděné soutěţe. 

Sv. Valentýn (14. 2. 2013) 

Obyvatelé Opavy a okolí mohli den sv. Valentýna strávit v OC Breda & Weinstein. Byl 

pro ně přichystán zajímavý program. Největším lákadlem byla asi patrně moderátorská 

dvojice Gabriela Partyšová a Járo Slávik. Tento event strhl poměrně velký zájem médií, 

konkrétně televize Polar, která učinila ţivý vstup právě z OC Breda & Weinstein. 

Sportujeme všichni (27. 1. 2013) 

Samotný název eventu naznačuje, ţe byl cílen na všechny aktivní a pasivní sportovce 

z Opavy a okolí. Návštěvníci měli moţnost v jeden den spatřit představení sportovců juda, 
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aikida, taekwonda, thaiboxu, juniory Opavského fotbalu nebo i kravařské golfisty a to vše pod 

střechou OC Breda & Weinstein. 

Fotí celá rodina (20. 1. 2013) 

První event v listopadu roku 2013 byl zaměřen na focení a fotografie. Nejenţe se 

návštěvníci mohli nechat vyfotit profesionálně fotografem, ale rovněţ si mohli prohlédnout 

fotky kuriozit. V prostorách OC Breda & Weinstein byl i postaven speciální fotostánek. 

5.1.2 Proběhlé eventy obchodního centra Silesia 2013-2014 

Konkurenční obchodní centrum Silesia uspořádalo v letech 2013 a 2014 celkem 19 akcí a 

událostí. I zde se návštěvník mohl setkat s eventy, které byly uspořádány čistě vlastními zdroji 

obchodního centra Silesia, stejně tak i s eventy zvenčí – formou externích účastníků či 

celorepublikových výstav. 

Turné LP - Warm up (13. 3. 2014) 

Tento event byl zaměřen pro všechny herní fanoušky a počítačové hráče. Na tento den byli 

pozváni známí letsplayeři (hráči, kteří umisťují svá videa z hraní PC her na Youtube) a 

Youtubeři. Pro návštěvníky byla připravena autogramiáda a soutěţe herní tématiky. 

Valentýnské kolo výher (14. 2. 2014) 

Hlavním lákadlem pro návštěvníky bylo především Valentýnské kolo výher, na kterém si 

mohli všichni účastnění vytočit některou z připravených cen. 

Výstava historických světelných zdrojů a zápalek (7. 1. – 10. 2. 2014) 

V prostorách obchodního centra Silesia proběhla unikátní výstava světelných zdrojů a 

zápalek. Jedná se o celorepublikovou výstavní akci. Návštěvníkům byla nabídnuta moţnost si 

prohlédnout interaktivní a jedinečnou cestou veškeré světelné zdroje – od zápalek aţ po 

nejmodernější lampy a svítilny.  

Radujme se, veselme se (1. 12. 2013 – 22. 12. 2013) 

Jedná se o jeden velký event oslavující adventní čas, který je rozdělen na menší akce a 

události. V neděli 1. 12. 2013 probíhaly adventní dílny, kde si děti mohly vytvořit vlastní 

adventní věnce či nazdobit perníčky. 5. 12. 2013 přišel do nákupního centra Silesia Mikuláš, 

který za básničku rozdával dárečky. Dne 7. 12. 2013 si mohli návštěvníci nafotit své 

jedinečné fotografie. Pro nejmenší bylo 8. 12. 2013 připraveno mnoho soutěţí, písniček a 
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zábavy v Bobík show. Event „radujme se, veselme se“ byl zakončen bezplatným dětským 

koutkem ve dnech 16. 12. 2013 aţ 22.12. 2013 

Merkur není jenom planeta (25. 10. 2013 – 17. 11. 2013) 

Výstava velice známé stavebnice Merkur. Nejenţe si návštěvníci mohli prohlédnout jiţ 

sestavené modely, ale byla pro ně i vyhrazena dílna pro realizaci vlastních nápadů. 

Vystavovaly se budovy, nejrůznější dopravní prostředky, bylo dokonce i vyhrazeno místo pro 

robotické modely.  

Piráti a cesta za pokladem (17. 11. 2013) 

Zábavné vystoupení pro děti a to vše v  duchu pirátů a ztraceného pokladu. Byly 

připraveny hry, písničky a pohádka. 

Pekelné hody (3. 11. 2013) 

Tento event se snaţil oslovit všechny obyvatelé Opavy a okolí, kteří mají zájem o kvalitní 

tradiční zabíjačkové speciality a širokou nabídku piva. Dnem provázel známý kuchař a 

gastronom Roman Vaněk. 

Hurá do školy SMÍŠKOVÉ (21. 9. 2013) 

Obchodní centrum Silesia uspořádalo tuto akci ke dni  nového školního roku a cílil 

především na ţáky prvního ročníků základních škol. V prostorách vyrostla třída pro všechny 

účastněné děti, kde zábavnou cestou strávili svůj první neoficiální den ve škole. Třídním 

učitelem jim byl šašek, kterému pomáhaly další postavy z dětských eventů obchodního centra 

Silesia. 

Minecraft mánie! (8. 9. 2013) 

Dne 8. 9. 2013 proběhla v obchodním centru Silesia událost, na kterou byli pozváni všichni 

známí hráči populární počítačové hry Minecraft. Návštěvníci měli moţnost nejen vidět známé 

hráče přímo při hraní této hry, ale rovněţ také měli moţnost získání autogramů. Pro zájemce 

byly připravené i soutěţní disciplíny, které se nesly v duchu Minecraftu. 

Koruna Himaláje (3. 8. – 24. 8. 2013) 

Pro všechny návštěvníky, kterým se líbí vysokohorská krajina a adrenalin spojeny 

s výstupem na hory, byla uspořádaná výstava horolezce Richarda Jaroše. Ten vţdy po výstupu 

na některou himalájskou horu, která měla nad 8000 metrů nad mořem, udělal jedinečný 
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snímek. Tato výstava se skládá právě z těchto fotografií, které jsou foceny z nejvyšších míst 

Země. 

Výstava plná humoru (6. 7. – 31. 7. 2013) 

Kreslíři a humoristé Míra Štícha a Mirek Vostrý nakreslili společně spoustu kreslených 

vtipů, které byly vystaveny na roll-upech a umístěny v prostorách obchodního centra Silesia. 

Návštěvnici si mohli nakupování zpříjemnit procházkou mezi těmito roll-upy a zasmát se nad 

kresleným humorem. 

Rytířský turnaj s In line animals (27. 6. 2013) 

Rytířský turnaj byl cílen na dětské publikum. V prostorách obchodního domu byly 

postaveny stanoviště, na kterém se vţdy soutěţilo v pestrých středověkých disciplínách. 

Soutěţe byly v duchu středověkých her, jezdilo se i na in-line animals (jezdítko, které je 

stylizováno do podoby koně). Z holčiček se volila Miss Princezna. 

Bez helmy nejedu! (7. 6. – 8. 6. 2013) 

Akce „Bez helmy nejedu!“ je celorepublikovým projektem, který učí děti se chovat 

v neočekávaných dopravních situacích. Účastníkům byly představeny i základy první pomoci. 

Projekt byl podpořen soutěţemi nebo ukázkou bezpečnostních pomůcek. 

Akční film live (21. 4. 2013) 

Tento event byl určen pro všechny filmové fanoušky. Dnem provázel Marek Vašut, 

návštěvníkům byly ukázány nejen filmové triky a speciální efekty, ale také kaskadérské 

kousky, které jsou často ve filmech vyuţívány.  

Fascinující příběh medu (17. 3. – 7. 4. 2013) 

Koridor obchodní centra byl osazen stojany, na kterých se kreslenou formou mohli všichni 

návštěvnicí dozvědět, jak dlouhá cesta stojí za vznikem medu. Event byl zaměřen, díky 

kreslené a hravé stylizaci, pro děti. 

Extreme day (24. 3. 2013) 

Event, který byl určen pro všechny fanoušky a fanynky adrenalinové zábavy. V prostorách 

byla umístěna mobilní rampa, na které byly předváděny extrémní triky na skateboardech nebo 

kolečkových bruslích. 
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Na kouzelném paloučku (17. 3. 2013) 

Pohádkový program pro děti, který odhaloval tajemství pohádek hraných před černým 

plátnem. Herci sehráli představní se všemi moţnými postavami, ke konci se ukázali i známí 

Jů a Hele. 

Magie staré Prahy (24. 2. – 15. 3. 2013)  

Jednalo se o výstavu v obchodním centru, která byla zaměřena na dvě významné historické 

doby města Prahy – období vlády Karla IV. a pak období vlády Rudolfa II. Výstava 

obsahovala dobové kostýmy, předměty a artefakty.  

Valentýnské kolo výher! (13. 2. – 14. 2. 2013) 

Obchodní centrum Silesia vyuţilo svátku zamilovaných k umístění výherního kola, na 

kterém si kaţdý mohl zkusit vytočit cenu. 

5.2 Nápady na event 

Poté, co byly popsány eventy OC Breda & Weinstein a konkurenčního obchodního centra 

Silesia, je moţné se zaměřit na budoucí eventy pro OC Breda & Weinstein .  

Nejprve bylo nutné udělat seznam moţných nápadů. Nápady byly získány od samotných 

návštěvníků OC Breda & Weinstein, dále bylo vyuţito skupinového rozhovoru s předem 

vybranými respondenty. V neposlední řadě jsem se sám pokusil navrhnout téma pro event.  

V průběhu sběru dat bylo získáno čtyřicet nápadů pro moţný event pro OC Breda & 

Weinstein. Seznam těchto nápadů byl předán marketingovému oddělení OC Breda & 

Weinstein, které jednotlivé nápady vyhodnotilo z hlediska realizovatelnosti, originality a 

finanční přijatelnosti. Z původních čtyřiceti nápadů zůstalo čtrnáct eventů, které lze označit za 

přijatelné. Ze schválených nápadů jsou vybrány dva, které se budou konkretizovat do podoby 

finálního eventu. 

5.2.1 Nápady eventu ze strany návštěvníků 

Návštěvníci sami oslovují OC Breda & Weinstein za účelem uspořádání určitého eventu. 

Jedná se tedy o zdroj nápadů a témat pro konkrétní událost, které pochází přímo od zákazníků. 

Návštěvníci zasílají své nápady přímo na Facebook OC Breda & Weinstein nebo píší 

prostřednictvím elektronické pošty. 
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X-treme kola 

OC Breda & Weinstein je vícepatrová budova, kde se vyuţívá pro přesun mezi patry 

především eskalátorů. Je moţnost vyuţít tyto „bicyklové“ překáţku k uspořádání 

adrenalinového eventu. Profesionální jezdci by mohli ukázat, jak se dá na kole zdolávat 

nejrozmanitější překáţky.  

Tento event je nicméně náročný na zajištění bezpečnosti. 

5.2.2 Nápady získané rozhovorem 

Pro sběr moţných nápadů bylo vyuţito i rozhovoru. Snahou bylo získat co největší počet 

myšlenek a nápadů, které by se poté společnými silami mohli rozvinout do podoby 

konkrétního eventu. 

Lyţování 

OC Breda & Weinstein má prostorné venkovní parkoviště. Tato plocha nabízí moţnost 

upravit toto parkoviště do podoby lyţařského okruhu, na kterém by se v zimním období 

mohlo soutěţit.  

Horolezecké vystoupení 

OC Breda & Weinstein je poměrně vysokou a prostornou budovou. Určitě tedy nabízí 

moţnost uspořádat horolezecký event, při kterém by se formou lanového slezu demonstrovalo 

lezecké umění profesionálů. Tento nápad je nicméně náročnější na realizaci a to především 

z bezpečnostních důvodů. 

Odměna za vysvědčení 

Event, který by cílil nejen na děti základních škol, ale rovněţ na rodiče. Event zaměřen na 

slavnostní ukončení školního roku a začátku prázdnin. Byla by vyhlášena akce, ţe za samé 

jedničky (popř. dvojkami, nebo kteří si oproti minulému pololetí polepšili) by si ţáci základní 

školy mohli vytočit zajímavou cenu na kole štěstí. Ceny by byly letně zaměřené na 

zpříjemnění velkých letních prázdnin. 

Kolo štěstí můţe být nahrazeno přímo konkrétními dárky za samé jedničky (př. zmrzlina) 

Chemická (nebo Fyzikální) kouzla  

Chemické (fyzikální) pokusy měl kaţdý na škole rád (i kdyţ jim ne vţdy rozuměl). 

Chemik (fyzik) – třeba z nějaké opavské školy - kde vyučuje tento předmět, můţe názorně a 

zajímavě demonstrovat některé pokusy, které vţdy zaujmou. (př. Malá sopka, barvení dýmů, 
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apod.). Pokusy by byly dělány ţivě, s moţností prezentace, která za zády vystupujícího bude 

popisovat, ke kterým reakcím dochází.  

Výstava modelů 

Výstava by zahrnovala modely všech materiálů a zaměření. Od dopravních prostředků, 

přes budovy aţ po postavy. Kaţdý model by měl cedulku s popiskem autora a dalších 

informací. 

Den dětí 

Event zaměřený na zábavný denní proţitek pro kaţdé dítě. Soutěţe, kreslící tetování, 

balonky, nafukovací skluzavka, kolo štěstí, pohádky. To vše v jeden den. 

Den dětí nemusí být konkrétně zaměřen, nebo se můţe zvolit téma celého dne (středověk, 

piráti, z pohádky do pohádky, vesmír, apod.)  

Výstava obrázků dětí ze školek 

Tento event by byl zacílen na mateřské školy nebo základní školy. OC Breda & Weinstein 

by vyhlásilo téma, na které by oslovené školky a školy měly kreslit obrázky. Nakreslené 

obrázky není poté problém sesbírat, opatřit cedulkou se jménem a školkou či školou a 

uspořádat výstavu. 

Zvoleným tématem můţe být maskot OC Breda & Weinstein. Nejlepší obrázek – maskot 

můţe OC Breda & Weinstein pouţívat ke komunikaci dětských akcí.  

Výměna kníţek 

Kníţky patří k takovým předmětům, které nikdo nerad vyhazuje. A jsou takové kníţky, 

které člověk uţ nepotřebuje. Proto by byla moţnost uspořádat den, kdy by se kníţky mohly 

směnovat stylem „vyměním knihu, kterou nechci za tu, která se mně líbí“. 

 OC Breda & Weinstein by mohlo do tohoto eventu zapojit knihkupectví Neoluxor. 

Arboretum 

Nedaleko od Opavy je poměrně známé arboretum Nový dvůr. Je tedy moţnost zkusit 

domluvit vzájemnou spolupráci. Minimálně formou výstavy fotografií zajímavých rostlin 

s popiskem, který více přiblíţí fotografii rostliny. 
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Den úsměvů  

Den úsměvů je spíše facebooková událost, kde by měli návštěvníci moţnost poslat svoji 

fotku, kde se směji. Všechny fotky by se poté dali do jedné sloţky k nahlédnutí. Byla by i 

moţnost soutěţe o to nejlepší a nejoriginálnější foto s úsměvnou tématikou. 

Bohuţel, problémem je především to, ţe v minulosti facebookovské akce a soutěţe moc 

velký úspěch nesklidily. 

5.2.3 Vlastní nápady 

Posledním zdrojem nápadů jsou vlastní myšlenky, které byly shromaţďovány v průběhu 

psaní diplomové práce. Vlastní myšlenky, které se shodovali s nápady získané rozhovorem, 

byly z této podkapitoly vyřazeny. 

Hudební vystoupení 

Město Opava jiţ dlouhodobě podporuje nejen mladé kapely v jejich hudební činnosti. OC 

Breda & Weinstein má tedy moţnost oslovit některou z talentovaných opavských kapel a 

domluvit se na koncertu v prostorách OC Breda & Weinstein. Kapely dostanou prostor se 

prezentovat, OC Breda & Weinstein bude mít levný kulturní event. 

Hudební vystoupení můţe být i formou zábavně-vzdělávacího program, kde by vybraná 

kapela provedla návštěvníky historií hudby. Písničky by postupovaly chronologicky a byly by 

vybrané takové, které byly pro svoji dobu a hudební styl charakteristické. 

Pexeso turnaj 

Pexeso je hra, kterou zná kaţdý a je jednoduchá na realizaci. Je tedy moţnost uspořádat 

turnaj v této hře – nemusí být tento turnaj jen pro děti, je moţné vyčlenit jednotlivé věkové 

kategorie. 

Pexesový turnaj můţe být samostatný event, nebo jako dílčí soutěţ jiného eventu. 

Šachy 

Jednalo by se spíše o událost, jejíţ obsah by si tvořili sami návštěvníci. Byla by udělána 

zvětšena šachovnice, k ní figurky (kartonové, barevné a ve velikosti jednoho metru). 

Návštěvník, který by si chtěl zahrát, by mohl odehrát jeden tah na šachovnici. Součástí velké 

šachovnice by byl i ukazatel, který by znázorňoval barvu, která je momentálně na tahu.  
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6 Návrhy a doporučení 

Šestá kapitola se bude věnovat konkretizaci dvou eventů, které vzešly z nápadů uvedených 

v předchozí kapitole. 

Celkem bylo získáno na čtyřicet nápadů na event. Seznam těchto nápadů byl předloţen 

marketingovému oddělení OC Breda & Weinstein, z jehoţ strany proběhla analýza nápadů, 

kdy se dbalo především na otázku realizace, jedinečnosti a finanční náročnosti. Z celkových 

čtyřiceti nápadů zbylo čtrnáct potenciálních eventů, které by mohlo OC Breda & Weinstein 

realizovat. Poté se rozhodlo, které z těchto čtrnácti nápadů je vhodné rozepsat do podoby 

konkrétních dvou eventů.  

Marketingové oddělení OC Breda & Weinstein si vybralo pro konkretizaci nápady „Den 

dětí“ a „Odměna za vysvědčení“. Tyto eventy jiţ proběhly, nicméně by měly být zahrnuty i 

do budoucích plánovaných eventů.  

6.1 Event „Den dětí s Bredou“ 

Mezinárodní den dětí je kaţdoroční oslava určená pro všechny děti, bez ohledu na věk. OC 

Breda & Weinstein jiţ v minulosti vyuţila příleţitosti a uspořádala den plný zábavy, nejen pro 

samotné děti, ale rovněţ také pro jejich rodiče. Event „Den dětí“ v roce 2013 sklidil obrovský 

úspěch a to nejen ze strany cílové skupiny. Z tohoto důvodu je vhodné na úspěch minulého 

Dne dětí navázat obdobným eventem plánovaným pro rok 2014. 

Jméno eventu 

Jméno eventu se nebude příliš lišit od původního nápadu. Event bude komunikován jako 

„Den dětí s Bredou“. Jméno rovnou naznačuje, o čem a pro koho event bude a rovněţ 

propojuje kulturní akci s názvem obchodního centra. 

Cíl a cílová skupina 

Cílem eventu je přilákat co největší počet obyvatel ţijící ve vytipované spádové oblasti OC 

Breda & Weinstein. Dalším cílem je prezentace nájemních jednotek a podpora jejich trţeb. 

Rovněţ uspořádáním eventu si OC Breda & Weinstein buduje image společensko-kulturního 

obchodního centra. Jako poslední cíl lez vytyčit i hladký a bezproblémový průběh eventu. 

Cílovou skupinou pro event jsou především děti. Nemělo by se ale zapomínat i na další 

skupinu, která tento event oslovuje, a to jsou rodiče. Obecně by se dalo shrnout, ţe cílovou 

skupinou tohoto eventu jsou rodiny s dětmi do 12 let. 
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Datum eventu 

Mezinárodní den dětí se slaví vţdy 1. června. V roce 2014 připadá 1. červen na nedělní 

den. O víkendech je vţdy méně pracovních povinností pro rodiče, takţe by nemělo být 

problémem pro rodinu s dětmi si v neděli udělat čas a zajít si do OC Breda & Weinstein na 

pořádaný event. Event se tedy uskuteční 1. června v neděli. 

Tématika eventu 

Jedním z rozšiřujících nápadů k eventu „Den dětí s Bredou“ bylo i uspořádat tento den 

tématicky zaměřený (např. v duchu středověku, divokého západu, pohádek, apod.) 

Nakonec bylo rozhodnuto, ţe event nebude probíhat v ţádném specifickém duchu. Sníţí se 

nejen náročnost na realizaci, ale rovněţ kaţdé dítě si den více uţije, pokud bude téma eventu 

univerzálnější.  

Časový harmonogram příprav 

Pomocí časového harmonogramu jsou zachyceny kroky, které jsou nezbytné k propagaci a 

chystání samotného eventu, zachycují datum konání eventu a také po-eventové vyhodnocení. 

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

Tab. 6.1 Časový harmonogram příprav evetntu „Den dětí s Bredou“ 

Termín  Aktivita 

15. květen 2014 – 3 červenec 2014 Marketingová komunikace 

30. května 2014 – 1.června 2014 Technická příprava eventu 

1. červen 2014 Event „Den dětí s Bredou“ 

1. červen 2014 Úklid 

2. červen 2014 – 3.červen 2014 Vyhodnocení eventu, fotogalerie, vyrovnání se s 

dodavateli 

Marketingová komunikace bude probíhat od 15. května 2014 do 3. června 2014. Tato 

komunikace zahrnuje jak oznámení nadcházejícího eventu, tak prezentaci OC Breda & 

Weinstein při samotném eventu a v neposlední řadě zahrnuje i po-eventovou komunikaci 

prostřednictvím fotografií a videí z uspořádané události. 

Technická příprava zahrnuje připravení stanovišť, stánků, materiálů a dalších nezbytných 

věcí pro bezproblémový průběh eventu. Organizační tým se sejde den před zahájením eventu, 

kde se bude společně koordinovat veškeré technické zázemí. V den eventu se organizátoři 

sejdou dvě hodiny před zahájením eventu a dohlédnou na splnění všech nutností a vyřešení 

případných problémů. 

1. června se bude konat naplánovaný event. Program „Dne dětí s Bredou“ je rozepsán 

v kapitole týkající se průběhu event. 
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Po skončení eventu bude nutné uvést prostory OC Breda & Weinstein do původního stavu 

a přichystat budovu na pondělní otevření. Úklid bude organizován zaměstnanci OC Breda & 

Weinstein a externímu účastníky, kteří byli součástí programu eventu. 

Mezi závěrečné kroky eventu patří vyhodnocení eventu z hlediska sociálního a 

ekonomického, zdali splnil stanovené cíle a sklidil úspěch u návštěvníků. Patří zde vloţení 

fotografií z eventů na facebookové a webové stránky OC Breda & Weinstein. Dále je nutné 

vyčíslit náklady a porovnat je s plánovaným rozpočtem. V neposlední řadě bude nutné zjistit 

feedback všech zúčastněných subjektů. 

Propagace eventu 

Pro propagaci bude pouţit grafický vizuál, který bude obsahovat všechny důleţité věci 

týkající se eventu – počínaje dnem a časem konání aţ po lákadla v podobě pestrého programu. 

Tento plakát bude vyuţit ke komunikaci zejména prostřednictvím webových stránek a 

facebookových stránek OC Breda & Weinstein. 

Propagace eventu bude uskutečněna pomocí většiny komunikačních nástrojů OC Breda & 

Weinstein. Začátek a konec komunikace vyuţitými nástroji je zachycen tabulkou 6.2. 

Tab. 6.2 Využité nástroje komunikace eventu „Den dětí s Bredou“ 

Nástroj komunikace 
Začátek 

komunikace 

Konec 

komunikace 

Časopis Hláska Květnové číslo 

Noviny Region Opavsko a Opavský a Hlučínský deník 26. květen 2014 1. červen 2014 

Hitrádio Orion 26. květen 2014 31. květen 2014 

Plakátová komunikace 1. Květen 2014 - 

Webové stránky OC Breda & Weinstein 15. květen 2014 3. červen 2014 

Facebook OC Breda & Weinstein 15. květen 2014 3. červen 2014 

Prostřednictvím opavského časopisu Hláska (konkrétně květnového vydání) a novin 

Region Opavsko a Opavský a Hlučínský deník (propagace týden před zahájením eventu) bude 

sdělena informace o tom, ţe se OC Breda & Weinstein chystá uspořádat event „Den dětí s 

Bredou“. Hitrádio Orion bude sdělovat stejnou informaci, pouze v audio podobě pomocí 15 

sekundových spotů, které budou pouštěny třikrát denně po dobu šesti dní. Bude i uskutečněná 

plakátová komunikace, která se bude soustředit do centra města. Informace o konaném eventu 

se tak dostane do povědomí osob, které neodebírají zmíněné tiskoviny ani nejsou aktivní na 

internetu. Nadlinkový typ komunikace bude mít spíše cíl potenciální návštěvníky informovat 

skutečnosti, ţe je event pořádán. Konkrétnější informace budou sděleny podlinkovou 

komunikací.  
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Webové stránky se zaměří na upozorňování a připomínání ohledně chystajícího se eventu. 

Komunikace bude doprovázena plakátem. Facebooková komunikace bude aplikována 

podobně jako webové stránky, tj. prostřednictvím plakátů (resp. obrázku) a neustálého 

upozorňování na nadcházející událost. Facebook bude interaktivnější, jelikoţ bude vytvořena 

událost, do které se budou moc přihlašovat návštěvníci a diskutovat mezi sebou. Podlinková 

komunikace není nákladná, a můţe o nadcházející události informovat všechny odběratele a 

zájemce v předstihu. Součástí podlinkové komunikace bude i vyvěšení desíti plakátů 

v prostorách OC Breda & Weinstein. 

Stánky, atrakce, program 

Event „Den dětí s Bredou“ bude většího a náročnějšího typu event na realizaci a velikost 

rozpočtu. Jedním z hlavních faktorů, proč je tento event obtíţnější na bezproblémovou 

realizaci, je pestrost programu.  

Tato podkapitola si klade za cíl přiblíţit atrakce, stánky a program, který bude součástí 

„Dne dětí s Bredou“. 

 Moderátor eventu 

Moderátor eventu budu provázet návštěvníky po celou dobu trvání tohoto eventu. Jeho 

úkolem bude především komentování na pódiu jednotlivé soutěţe. 

 Klaun  

Klaun bude pomáhat moderátorovi se zabavením dětí a zároveň bude mít volné pochůzky 

po areálu OC Breda & Weinstein. Hlavním úkolem bude tvořit zábavnou a veselou atmosféru. 

Rovněţ bude osobou, která bude z nafukovacích balónků vytvářet zvířátka nebo předávat 

nafukovací balónky s logem OC Breda & Weinstein. 

 Stánek s malováním tetování 

Smývatelné tetování na obličej a kůţi dětí bylo vyuţito jiţ několikrát v minulosti a vţdy 

sklidilo veliký úspěch. Tato atrakce bude pouţita i na „Den dětí s Bredou“.   

 Sladká odměna pro každé dítě (zavěšeno na bonbónovém stromě) 

Bonbónový strom budu uměle vytvořený strom, na kterém budou zavěšeny různé drobné 

sladkosti. Kaţdé dítě si pomocí rodičů bude moci nějakou odměnu ze stromu „očesat“. 
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 Elektro čtyřkolky 

Tyto dětské pojízdné dopravní prostředky budou umístěny na venkovní parkovací ploše. 

Budou celkem obstarány dvě tyto čtyřkolky a bude přichystána jízdní dráha. 

 Skákací hrad 

Jedná se o klasický nafukovací skákací hrad, který bude umístěn na venkovní parkoviště 

OC Breda & Weinstein. 

 Bezpečnostní skákací trampolína 

Bezpečností skákací trampolínou se rozumí skákací trampolína s bezpečnostní sítí, která 

zabraňuje vypadnutí ze skákací plochy. Tato atrakce můţe být vystavena jak venku, tak i 

uvnitř OC Breda & Weinstein. 

 Bredolíno zdarma  

Bredolíno je minivláček, který vozí děti s rodiči po prostorech OC Breda & Weinstein. 

V době konání celého eventu bude tato zábavná sluţba bezplatná. 

 Soutěže 

Polovina programu bude i dobrovolné soutěţení o mezi dětmi. Soutěţit se bude na 

vybudovaném pódiu pod dohledem moderátora a klauna. Klaun se bude starat jak o zábavu a 

podporování, tak i vyhodnocení a předávání cen. 

o Běh s pingovým míčkem 

Na pódiu se udělá slalom s dopravních kuţelů. Cílem pro děti bude proběhnout navrţenou 

dráhou co v nejkratším čase. Aby byl běh náročnější, musí dítě přemístit i ping-pongový 

míček bez drţení, pouze na ping-pongové pálce. 

o Hod na cíl – Tenisový míček do zavěšených obručí se sítí 

Hra, která bude zaměřena na přesnost. Cílem bude umístit tenisový míček hodem do 

nachystané obruče se sítí. Soutěţi budou dvě nebo tři děti. Vítězem bude dítě, které se nejvíce 

trefí z pěti pokusů. 

o Chytání rybiček na magnetový prut 

Bude připraven nafukovací bazének bez vody, ve kterém budou papírové rybičky na 

magnet. Kaţdá rybička bude bodově ohodnocena. Smyslem soutěţe bude ulovit tři ryby 
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magnetovým prutem. Rozhodující bude celkové bodové ohodnocení z rybiček. Soutěţit 

můţou aţ čtyři rybáři. 

o Házení kroužků na láhev 

Pouťová disciplína. Budou se házet obruče na hrdla láhví. Dítě, které se z pěti pokusů trefí 

nejvíce, vyhrává. Soutěţit se bude po třech. 

Technická příprava 

Technická příprava zahrnuje úklid a úpravu prostorů pro jednotlivé stanoviště a stánky, 

které jsou naplánované jako součást programu. Technické zázemí bude organizováno 

zaměstnanci OC Breda & Weinstein. Postavení stánků a zábavné techniky bude probíhat 

majiteli a specialisty, kteří jsou najatí na jejich instalaci, obsluhu a po skončení eventu i 

následné rozebrání a odvezení. 

Jak bylo napsáno výše, technická příprava bude probíhat den předem, kdy se připraví 

všechny náleţitosti. Celý den bude věnován postupné instalaci zábavné techniky. Na další 

den, kdy bude event spuštěn, je ještě naplánovaná dvouhodinová rezerva pro případné 

vyřešení nepřesností a nachystání výzdoby. 

Klíčovým prvkem, kde se bude odehrávat většina programu, je pódium. Toto jeviště se 

bude instalovat do haly, kde se eventy OC Breda & Weinstein konají. Pódium je v majetku 

OC Breda & Weinstein a bude montováno vlastními zaměstnanci. K pódiu budou umístěny i 

tři řady laviček a posezení pro rodiny s dětmi, které program zaujal anebo pro maminky 

s menšími dětmi. 

Aby bylo slyšet, bude nutné zprovoznit zvukovou aparaturu (tj. mikrofon a reproduktory). 

OC Breda & Weinstein má tuto výbavu dlouhodobě nájemně zapůjčenou a uschovanou ve 

vlastních skladech. Instalace proběhne zaměstnanci OC Breda & Weinstein. 

U pódia bude i postaven i neţivý strom – atrapa, na který se pověsí sladká odměna 

symbolizující ovoce stromu. 

Je naplánovaná balónková výzdoba, s logem OC Breda & Weinstein. Tyto heliem plněné 

balónky budou rovnoměrně rozmístěny do celého obchodního centra. Balónky se umístí i do 

venkovních prostor a k nafukovacímu hradu na venkovní parkoviště. 

Vedle balónků bude nutné i zajistit reklamní výzdobu v podobě plachty ke klíčovým 

stanovištím. Mezi klíčové stanoviště se řadí pódium, pivovarnický komín (kde bude stánek 



58 
 

s malovaným tetováním a bezpečnostní trampolína) a venkovní parkoviště. Vystaví se i 

propagace Slezského divadla Opava v podobě roll-upů. 

Bude postaven stánek, který bude vyuţit pro malování dětských tváří smývatelnou barvou. 

Tento stánek bude umístěn u skákací trampolíny, tj. poblíţ pivovarnického komína. 

Organizační tým zajistí všechny pomůcky, které jsou nutné k soutěţení. Konkrétně se 

jedná o ping-pongovou pálku, ping-pongový míček, dopravní kuţely, tenisový míček, obruče 

se sítí, bazének, papírové rybičky, magnetové pruty, krouţky a láhve. 

Pro všechny zúčastněné děti budou připraveny sladké odměny (za výhru a zúčastnění se 

soutěţení). Sladká odměna bude i na umělém stromě. 

Další venkovní atrakce budou dětské elektro čtyřkolky, které budou umístěny na venkovní 

parkoviště OC Breda & Weinstein. Součástí technické přípravy bude nachystání dvou elektro 

čtyřkolek a připravení jízdní dráhy. 

Skákací hrad bude dovezen a zajištěn majitelem. Tato atrakce bude umístěna na venkovní 

parkovací plochu OC Breda & Weinstein.  

U spodního vstupu do OC Breda & Weinstein, vedle pivovarnického komína, bude 

umístěna bezpečnostní trampolína. Instalaci a její chod zajistí externí agentura. 

Organizační tým zajistí přívod elektrické energie na venkovní plochu pro pohon generátoru 

nafukovacího hradu a pro chod elektro čtyřkolek.. 

Časový harmonogram samotného eventu 

Program eventu „Den dětí s Bredou“ bude pro návštěvníka volitelný. V jeden čas bude 

probíhat více atrakcí, takţe rodina si bude moci zvolit, který z nabízeného programu je oslovil 

a podle toho se zařídit. 

Program a časový rozpis jednotlivých atrakcí a soutěţí je popsán v tabulce 6.3.  

Tab. 6.3 Časový harmonogram eventu „Den dětí s Bredou“ 

Začátek činnosti Ukončení činnosti Činnost 

8:00 10:00 Technická příprava, řešení případných problémů 

10:00 10:10 Odstartování, poděkování za příchod, úvodní slovo 

10:10 15:00 Soutěţení na pódiu, moderátor, klaun 

10:10 10:40  Běh s pingpongovým míčkem 

11:00 11:30  Hod tenisového míčku do obručí  

12:00 13:00 Polední pauza 

13:10 13:40  Magentové rybaření 

14:00 14:30  Házení krouţků na láhev 

10:00 15:00 Skákací hrad 
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10:00 15:00 Bezpečnostní trampolína 

10:00 15:00 Stánek s malováním tetování 

10:00 19:00 Vláček Bredolíno zdarma 

14:50 15:00 Očesání sladkého stromu 

15:00 15:10 Poděkování, Ukončení eventu „Den dětí v Bredě“ 

15:10 18:00 Úklid 

Průběh eventu „Den dětí s Bredou“ 

Na den 1. června je naplánovaný start eventu „Den dětí s Bredou“. Pro všechny 

zaměstnance OC Breda & Weinstein a externí personál tento den začne v 8: 00 technickou 

přípravou, kdy se doladí detaily z včerejší přípravy. Je rovněţ dostatek vyhrazeného času pro 

vyřešení moţných problémů. 

Event započne v neděli 10:00. Program je rozdělen na dopolední a odpolední část, aby si 

kaţdý dokázal najít chvilku na to se do OC Breda & Weinstein zastavit. Start eventu proběhne 

na hlavním pódiu, kdy moderátor dne všechny přivítá a pronese úvodní řeč. Poté se pódium 

promění v centrum soutěţení. Moderátorovi bude dělat společnost klaun, který bude spolu 

komentovat dění na pódiu, povzbuzovat a předávat odměny (jak za výhru, tak i za účast). 

Program na pódiu je plánován po celou dobu trvání eventu. Jsou i zajištěné hostesky 

(promotéři), kteří budou chodit po OC Breda & Weinstein a rozdávat reklamní předměty 

s logem OC Breda & Weinstein. 

Dopolední program (od 10:10 – 11: 40) zahrnuje soutěţení, které budou společně 

komentovat moderátor dne a najatý klaun. Tato dvojice se postará o to, aby soutěţení bylo 

spravedlivé, ale zároveň zábavné. Dopoledne jsou naplánovaný soutěţe v běhu 

s pingpongovým míčkem a hod tenisového míčku do obruče. Odměňovat se budou všechny 

děti, výherci i zúčastnění. V dopoledním pódiovém programu jsou časové rezervy a mezery, 

které vţdy vyplní moderátorská dvojice. Bude zde prostor na společné zpívání (muzika bude 

zajištěna formou reproduktorů a hudební aparatury), komické scénky moderátorů, klaunovské 

legrácky (základní kouzla, balónkové tvoření, apod.) a také rozhovory nebo dotazy do 

publika.  

Z důvodů odpočinku všech účastníků zaměstnanců OC Breda & Weinstein, externích 

pracovníků a návštěvníků je vyhrazena hodinová polední pauza. Hlavním smyslem je nechat 

všechny nabrat síly, ale rovněţ nabídnout volnou hodinovou mezeru, která rodinám dá pocit, 

ţe z programu o nic nepřijdou. Zároveň tento krok povede k moţnosti trţeb pro všechny 

nájemce OC Breda & Weinstein. 
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Odpolední program (cca 13:00 – 14:30) bude postaven na podobné šabloně jako dopolední 

program. Opět moderátorská dvojice bude komentovat a dohlíţet nad soutěţením, tentokrát 

v magnetovém rybaření a házení krouţků na láhev. Časové mezery v programu budou 

vyplněny rozhovory s publikem, focením se s klaunem, komickýma scénkami moderátorskou 

dvojicí, improvizace klauna a ukázka jeho legračního umění. 

Současně se soutěţením bude v jeden čas na jiných místech provozován skákací hrad a 

elektro čtyřkolky (obě atrakce na venkovním parkovišti), bezpečnostní trampolína a stánek 

s malovaným tetování (obě zábavy budou umístěny u pivovarnického komína). Atrakce 

budou v provozu po celou dobu trvání eventu. 

Jako bonus je pro všechny návštěvníky vláček Bredolíno nezpoplatněn. Vláček bude 

zdarma vozit všechny zájemce po celou dobu trvání nedělního provozu OC Breda & 

Weinstein.  

Od 14:50 se bude program z tří míst v OC Breda & Weinstein začne stahovat do prostoru 

hlavního pódia. Zde si kaţdé dítě, za pomoci rodičů, bude moci očesat svojí odměnu ze 

sladkého stromu. Tato činnost bude obdarovávat děti zábavnou formou, kdy si sami vyberou a 

utrhnou bonbónovou odměnu ze sladkého stromu. Po očesání stromů je plánováno 

poděkování za společné chvilky při „Dne dětí s Bredou“ a slavnostní hudební uzavření 

programu. 

Po ukončení eventu se uklidí celý prostor OC Breda & Weinstein, aby nebylo omezeno 

fungování obchodního centra následujícího dne. Úklid bude zajištěn personálem OC Breda & 

Weinstein a externím personálem. Na úklid a demontáţ pronajaté techniky jsou vyhrazeny tři 

hodiny. 

Zdroje eventu  

Tato podkapitola vyjmenovává a nákladově popisuje jednotlivé hmotné, lidské a finanční 

zdroje, které budou nutné k bezproblémovému průběhu eventu „Den dětí s Bredou“. 

a) Hmotné zdroje 

Pro naplánovaný event je klíčovou poloţkou sestavitelné pódium, na kterém se v případě 

eventu „Den dětí s Bredou“ bude soutěţit, zpívat, předávat odměny. Rovněţ to bude hlavní 

místo působení dvojice moderátora a klauna. Toto pódium je vlastněno OC Breda & 

Weinstein, proto jsou náklady nulové. 
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Před pódium budou umístěny celkem tři řady lavičkového posezení. Toto zařízení umoţní 

si vychutnat nabízený pódiový program z pohodlného posezení. I zde je toto příslušenství ve 

vlastnictví OC Breda & Weinstein. 

Hudební aparatura bude instalována u pódia. Součástí aparatury jsou mikrofon, který bude 

mít moderátor. Mikrofon bude stačit jeden, s klaunem si ho můţou půjčovat. Při dotazování 

publika je rovněţ jeden mikrofon dostačující. Součástí aparatury jsou i zvukové zesilovače a 

hudební pult, který bude nabízet hudební podkres při soutěţení, zpívání nebo pauze. 

Aparatura je v dlouhodobém pronájmu, nebude tedy figurovat v odhadovaných nákladech. 

Bonbónový strom byl jiţ jednou pouţit a je stále na skladech OC Breda & Weinstein. Není 

nutné zajišťovat si jeho zapůjčení, a proto se nebudou náklady uvádět do plánovaného 

rozpočtu. Nicméně se musí zajistit sladká odměna v podobě bonbónů a dalších sladkých věcí. 

V rozpočtu je vyčleněno 300 Kč na obstarání nejrůznějšího sladkého mlsání. 

Odměny za soutěţení budou také v podobě sladké bonbónové odměny. Jako v případě 

sladkého stromu, i zde je vyčleněna částka 300 Kč na obstarání všech sladkostí pro všechny 

soutěţící děti. 

Dvě elektro čtyřkolky budou zajištěny u firmy Svět atrakcí. Pronájem těchto dětských 

zábavných vozítek přijde na 7 000 Kč za celý den. Součástí je nicméně přepravné, 

specializovaná obsluha a bezpečnostní dohled. Rovněţ budou i zajištěny dopravní kuţely, 

kterými se vytyčí trať. 

Pro účely malování dětí na obličej a ruce a nohy bude vybudován stánek. Stánky jsou 

v dlouhodobém pronájmu a nebudou tedy nákladovou poloţkou. V tomto stánku bude 

operovat Jarka Ludwigová za částku 500 Kč na celou dobu pořádání eventu. Navíc bude třeba 

proplatit pouţité barvivo, které je odhadováno na 100 Kč. Celkem se tedy odhaduje náklad na 

600 Kč na celý den. 

Atrakce skákací hrad a trampolína budou zapůjčeny firmou Horák z Ostravy – Bártovic. 

Cena zahrnující půjčovné na pět hodin, instalace a poté i sbalení činí 6 000 Kč. Tato cena 

zahrnuje i obsluhu a přepravu atrakcí. 

Pro ozdobení prostorů OC Breda & Weinstein bude pouţito balónkové a stuhové výzdoby. 

Bude zajištěno celkem 100 ks nafukovacích balónků, které budou rozmístěny po celém 

obchodím centru. Stuhy budou balónky doplňovat. Částka za balónky a stuhy dohromady činí 

200 Kč. 
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Reklamní předměty budou předávány hosteskami (promotéry) pro celou dobu konání 

eventu. Pro propagaci OC Breda & Weinstein bylo ustanoven počet 600 kusů balonků a 600 

propisovacích tuţek s tématikou OC Breda & Weinstein. 

Propagační plachta je nedílnou součástí kaţdého eventu pořádaného OC Breda & 

Weinstein. Nebude tomu jinak i v tomto případě. Celkem bude pouţito tří plachet s tématikou 

logem a nápisem OC Breda & Weinstein – u hlavního pódia, pivovarnického komínu a na 

venkovním parkovišti. Pro reklamu Slezského divadla v Opavě bude pouţit roll-up 

s nabízením kulturním programem divadla. Tyto reklamní pomůcky vlastní OC Breda & 

Weinstein a jsou tedy nenákladovou poloţkou. 

Pro účely soutěţení je nutné obstarat všechny pomůcky. Pomůcky byly v průběhu dvou let 

několikrát pouţity a jsou neustále na skladě OC Breda & Weinstein. Zapůjčení je tedy nulové. 

b) Lidské zdroje 

Klaunskou zábavu zajistí člověk z firmy Klauni z Balónkova. Klaun bude mít za úkol 

sekundovat moderátorovi, bavit děti a zpestřovat tak program. Rovněţ bude ukazovat své 

klaunské umění. Platové ohodnocení klauna je smluveno na 2 000 Kč za pět hodin a to včetně 

klaunských pomůcek.  

Dalšími lidmi, kteří jsou součástí eventu, je obsluha skákací trampolíny a nafukovacího 

hradu. Jedná se o specializované externí zaměstnance, které zajišťuje přímo firma Horák (tj. 

firma obstarávající trampolínu a nafukovací hrad). Platy těchto externích zaměstnanců jsou jiţ 

zahrnuty v nákladech spojených se zapůjčením atrakcí. 

Pro komentování soutěţí, předávání dárečků a odměn, moderování dětí a zabavení publika 

byl vybrán moderátor z řad Slezského divadla Opava. OC Breda & Weinstein dlouhodobě 

spolupracuje s divadelním seskupením. Z důvodu propagace divadla na místě konání eventu 

v podobě roll-upu, představení divadla a jeho programu při samotném moderování 

zaměstnancem divadla a další reklamy na webu a Facebooku OC Breda & Weinstein, je 

moderátor nenákladovou poloţkou. 

Aby byla aparatura v pořádku, aby se vţdy hrála poţadovaná písnička, tak mixáţní pult a 

hlasitost reproduktorů bude kontrolovat specializovaný interní zaměstnanec OC Breda & 

Weinstein. Nebude tedy tvořit nákladovou poloţku rozpočtu. 
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Jiţ bylo zmíněno, ţe mezi lidské zdroje pro pořádání tohoto eventu patří i obsluha 

malování obličejů dětí. Tuto sluţbu bude nabízet Jadka Ludwigová za celkovou částku 600 

Kč. V této ceně je započítáno malování a náklady spojené s barvičkami.  

Pro zajištění bezproblémového a zároveň bezpečného chodu dvou eletro čtyřkolek bude 

vyuţito externích specializovaných zaměstnanců firmy Svět atrakcí. Jejich platové 

ohodnocení je jiţ zahrnuto do nájemních nákladů této atrakce. 

Tento event je programově dosti náročný, rovněţ nejsou atrakce a zábavné atrakce 

soustředěny na jedno místo. Je tedy nutné zajistit ochrannou sluţbu. Bezpečnostní sluţba je 

tvořena pěti zaměstnanci OC Breda & Weinstein a proto tedy nejsou nákladovou poloţkou. 

Pro účely zdravotní bezpečnosti bude najat zdravotnický brigádník, který se bude 

pohybovat v prostorách OC Breda & Weinstein. Je pro něj vyhrazeno finanční ohodnocení ve 

výši 400 Kč. 

Pro rozdávání reklamních předmětů bude vyuţito dvojice hostesek / promotérů. Dvojice 

bude vyhledána prostřednictvím serveru jooble.cz. Náklady na dvojici je odhadována na 800 

Kč. 

V prostorách OC Breda & Weinstein se bude po celý čas konání eventu pohybovat 

zaměstnanec OC Breda & Weinstein, který bude fotografovat jednotlivá stanoviště, stánky a 

zajímavé situace. Tyto fotografie budou umístěny na web a Facebook OC Breda & Weinstein 

k nahlédnutí všem zájemcům a připomenutí si tohoto eventu. Fotograf nebude vytvářet 

nákladovou poloţku tohoto eventu. 

c) Finanční zdroje  

Do rozpočtového odhadu je nutné zahrnout všechny náklady spojené s propagací eventu 

„Den dětí s Bredou“. Inzerování v časopisu Hláska je odhadováno na 7 000Kč. Cena 

v Opavském regionu za plochu čtvrtiny stránky je 6 000 Kč. Opavský a Hlučínský deník si za 

stejně velkou plochu inzerce účtuje 5 400 Kč. 

Dále je zde třeba zahrnou komunikace skrze Hitrádio Orion. Reklamní 15 sekundové spoty 

budou vyuţity šesti dní, kdy v kaţdý den se tento spot uvede třikrát. Za celkovou cenu 18 

spotů bude účtováno 17 820 Kč. 

Rovněţ proběhne plakátová komunikace. Plakáty vylepí po centru města Technické sluţby 

Opava. Cena vylepení jednoho plakátu je 18 Kč. Pro potřebu plakátové propagace je 

vyčleněno 50 plakátů. Odhadovaná cena je přibliţně 900 Kč. Dalších deset plakátů bude 
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vyuţito pro komunikaci přímo v OC Breda & Weinstein. Tisk plakátů proběhne v tiskárnách 

Grafico s.r.o. za celkovou částku 360 Kč. 

Rozpočtový odhad 

Tabulka 6.4 zachycuje všechny nákladové poloţky, které jsou spojovány v souvislosti 

s uskutečněním naplánovaného eventu. Celková odhadovaná částka, kterou je nutno 

vynaloţit, činí necelých 60 000 Kč. 

Tab. 6.4 Rozpočtový odhad eventu „Den dětí s Bredou“ 

Položka 
Počet 

jdn. 
Jednotka 

Cena za 

jdn. 

Počet 

jdn. 
Jednotka 

Cena za 

jdn. 
Celkem 

Propagace 

Časopis Hláska 1 Inzerce - - - - 7 000 Kč 

Opavský region 1 Inzerce - - - - 6 000 Kč 

Op. a Hl. deník 1 Inzerce - - - - 5 400 Kč 

Hitrádio Orion    - - - 17 820 Kč 

Plakát 50 kus 
18 Kč / 

ks 
- - - 900 Kč 

Sladká odměna na strom - - 300 Kč - - - 300 Kč 

Odměny za soutěţení - - 300 Kč - - - 300 Kč 

Atrakce 

Stánek s malováním 

tetování 
5 hodina 

100 Kč / 

hod 
- barviva 100 Kč 600 Kč 

Bezpečnostní 

trampolína 
5 hodina - - - - 

6 000 Kč 

Skákací hrad 5 hodina - - - - 

Čtyřkolky - - - - - - 7 000 Kč 

Reklamní předměty 

Propisovací tuţky 600 kus 
6 Kč / 

ks 
- - - 3 600 Kč 

Nafukovací balónky 600 kus 
1 Kč / 

ks 
- - - 600 Kč 

Balónková a stuhová 

výzdoba 
100 

kus - 

balónek 
1Kč / ks - - 

100 Kč 

- stuhy 
200 Kč 

Zdravotník 4 hodiny 
100 Kč / 

hod 
- - - 400 Kč 

Klaun 5 hodin - - - - 2 000 Kč 

Hosteska / promotér 4 hodiny 
100 Kč / 

hod 
2 Osoby  - 800 Kč 

Tisk plakátů 60 kus 6 Kč /ks - - - 360 Kč 

Celkem 
59 280 

Kč 
     

Marketingová komunikace po eventu 

Průběh eventu bude fotografován. Fotografie budou umístěny do fotogalerie na 

facebookových a na webových stránkách OC Breda & Weinstein. Další fotografie budou 

s největší pravděpodobnosti sdíleny na Facebooku samotnými účastníky eventu. Mimo 
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fotografie se budou natáčet i krátké videa, ze kterých se můţe šikovným střihem a příjemnou 

hudbou udělat reprezentační video. 

Vyhodnocení cílů 

Po ukončení eventu je nutné vyhodnocení, jestli byly naplněny stanovené cíle. Cíle se 

vyhodnotí z hlediska ekonomického a také sociálního. Je nutné zjistit, jak moc se odchýlil 

plánovaný rozpočet od skutečného, zdali se účastníci bavili (zjistit jejich feedback). Při 

nenaplnění cílů je nutné provést analýzu, která odhalí příčiny odchylky od plánu. 

6.2 Event „Hurá prázdniny !“ 

Tento event je taktéţ určen pro děti a jejich rodiče. Závěrečné vysvědčení je nejen tečkou 

za dalším rokem studia na škole, ale také předávání vysvědčení znamená začátek velkých 

letních prázdnin. OC Breda & Weinstein v roce 2013 uspořádala událost, která tyto prázdniny 

odstartovala v duchu zábavy a odměňování šikovných ţáků. Pro veliký úspěch je podobný 

event plánován pro rok 2014.  

Jméno eventu 

Vybrat vhodné jméno eventu je prvním z klíčových faktorů úspěšného eventu. Jméno totiţ 

vystupuje v marketingové komunikaci a správně zvolený název dokáţe přilákat i zprvu 

odmítavé potenciální návštěvníky. 

Pro druh eventu, který by odměnil šikovné ţáky základních škol, bylo uvaţováno několik 

jmen. Nejvíce byly skloňované názvy „Odměna za vysvědčení“, „Jedničkové prázdniny“ a 

„Hurá prázdniny !“. 

Jako název eventu bylo nakonec zvoleno „Hurá prázdniny !“ a to ze dvou hlavních 

důvodů. Za prvé, ţáky opravdu zaujme jméno eventu, které má co dočinění s touţebně 

očekávanými velkými prázdninami, a za druhé bylo vhodné název pojmout známkově 

neutrálně. OC Breda & Weinstein chce odměnit i takové ţáky, kteří nemají ve vysvědčení ani 

jedinou trojku, čtyřku či pětku. 

Cíl a cílová skupina 

Cílem eventu „Hurá prázdniny !“ je uspořádat příjemné a bezproblémové zakončení 

školního roku a oslavit příchod velkých letních prázdnin a to co pro největší počet obyvatel ze 

spádové oblasti. Dalším cílem je posílit image OC Breda & Weinstein jakoţto společensko-

kulturně zaměřeného obchodního centra. 
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Hlavní cílovou skupinou jsou určeny děti základních škol do věku 15 let. Vedle dětí tato 

událost bude oslovovat rodiče zmíněných ţáků. Lze tedy napsat, ţe cílovou skupinou jsou 

rodiny s dětmi navštěvující základní školy z Opavy a okolí. 

Datum eventu 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanovilo, ţe pro rok 2014 bude pátek 27. 

června dnem předávání vysvědčení a oficiální začátek letních prázdnin započne o den později 

tj. v sobotu 28. června 2014. Pro uspořádání eventu zaměřující se na odměnění šikovných 

ţáků a slavnostní ukončení školního roku bude vhodná sobota 28. června 2014. Nejedná se o 

pracovní den, takţe rodiče budou mít volnější program. Sobota byla vybrána i z toho důvodů, 

ţe děti se se svým vysvědčením pochlubily rodičům a dalším rodinným příslušníkům jiţ 

v pátek a budou mít rovněţ volnější den. Jako poslední důvod je i to, ţe je sobota den, kdy se 

raději chodí na nákupy do obchodů a obchodních center.  

Tématika eventu 

Akce „Hurá na prázdniny !“ nebude vedena v ţádném konkrétním duchu, nicméně odměny 

a vizualizace plakátu a obrázků bude stylizována do letní tématiky. 

Časový harmonogram příprav 

Časový harmonogram příprav si klade za cíl udělat rozpis jednotlivých aktivit, které je 

nutné splnit, aby mohl event proběhnout hladce a bezproblémově. V tabulce 6.5 je zachycen 

termín konání, ke kterému je přisouzena příslušná aktivita.  

Tab. 6.5 Časový harmonogram příprav eventu „Hurá prázdniny“  

Termín  Aktivita 

23. června 2014 – 30. června 2014 Marketingová komunikace 

28. červen 2014 Technická příprava eventu 

28. červen 2014 Event „Hurá prázdniny !“ 

28. červen 2014 Ukončení a úklid 

29. červen 2014 – 30. červen 2014 Vyhodnocení eventu, fotogalerie, vyrovnání se s 

dodavateli 

Týdenní marketingová komunikace, která zahrnuje celkem pět nástrojů komunikace, bude 

pro tento event dostačující. Hlavním smyslem je všem potenciálním návštěvníkům a 

obyvatelům Opavy a okolí sdělit informaci, ţe se bude 28. června roku 2014 konat předávání 

odměn za vysvědčení. Dále se bude sdělovat podmínky k udělení odměny. Marketingová 

komunikace bude v omezené míře fungovat i po ukončení eventu, a to prostřednictvím 

vytvoření fotogalerie s fotografiemi z eventu. 
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Technické zabezpečení nebude tolik náročné jako u předchozího eventu, jelikoţ není 

plánován větší a náročnější program. Pro organizátory bude dostačující se na předávání 

odměn a přípravu prostoru nachystat dvě hodiny před začátkem eventu. Do této doby je i 

naplánován příchod moderátorů, jejich příprava a oblečení se do kostýmu. 

Po skončení všech příprav, vyřešení nesrovnalostí, je moţné od 14:00 spustit samotný 

event, který bude probíhat dvě hodiny. Podrobnosti programu jsou uvedeny v podkapitole 

„Průběh eventu“. 

Po ukončení tohoto eventu bude třeba navrátit prostory do původního stavu. Úklid a 

přemístění technického zabezpečení proběhne zaměstnanci OC Breda & Weinstein. 

Pro úplné uzavření projektu bude potřeba vyčíslit skutečné náklady s plánovanými 

náklady. Management rovněţ vyhodnotí, zdali splněny sociální a ekonomické cíle eventu. 

Marketingové oddělení se postará o vytvoření fotogalerie, ve které budou umístěny fotografie 

z eventu.  

Propagace eventu 

Stejně jako u eventu „Den dětí s Bredou“ i v tomto případě OC Breda & Weinstein vyuţije 

plakátů či obrázku, který bude sdělovat lidem, kdy proběhne naplánovaná událost. Plakát 

bude obsahovat jméno eventu a termín jeho konání. Zároveň bude i uvedeno lákadlo v podobě 

kola štěstí. Plakát bude graficky stylizován do letních barev a bude obsahovat symboliku 

prázdnin a vysvědčení. Tato vizualizace bude provázet komunikaci u většiny nástrojů. 

Pro propagaci tohoto eventu budou zvoleny nástroje komunikace, které OC Breda & 

Weinstein dlouhodobě aktivně pouţívá. Konkrétně se vyuţije měsíčník časopisu Hláska, 

noviny Region Opavsko a Opavský a Hlučínský deník. Bude i zajištěno vylepení plakátů. 

Dále budou pouţity webové a facebookové stránky OC Breda & Weinstein. 

Začátek a konec vyuţívání zvolených nástrojů komunikace zachycuje tabulka 6.6. 

Tab. 6.6 Využité nástroje pro komunikaci eventu „Hurá prázdniny !“ 

Nástroj komunikace Začátek 

komunikace 

Konec 

komunikace 

Časopis Hláska Červnové vydání 

Noviny Region Opavsko a Opavský a Hlučínský deník 23. června 2014 28. června 2014 

Vylepení plakátů 1. června - 

Webové stránky OC Breda & Weinstein 16. června 2014 30. června 2014 

Facebook OC Breda & Weinstein 16. června 2014 30. června 2014 

Do červnového vydání časopisu Hláska bude vloţeno upozornění o připravované odměně 

pro šikovné ţáky a ţačky. Bude zde uveden termín a místo konání, stejně tak bude i 
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inzerováno lákadlo v podobě odměn a podmínky pro jejich udělení. Noviny Region Opavsko 

a Opavský a Hlučínský deník budou sdělovat stejnou informaci. Zmíněné noviny jsou 

týdenním periodikem, proto bude inzerce uvedena týden před konáním události. Touto 

formou se bude sdělovat informace, ţe se bude v OC Breda & Weinstein konat event k oslavě 

zdárného ukončení školního roku a započetí velkých letních prázdnin. Bude i vyuţita 

plakátová komunikace. Plakáty se vylepí na začátku června v centru města Opavy. 

Podlinková komunikace bude daleko interaktivnější neţ výše zmíněné nástroje. Web a 

Facebook OC Breda & Weinstein budou sice sdělovat podobnou informaci – prostřednictvím 

vytvořeného plakátu – ale rovněţ zde bude prostor pro reakce ze strany zájemců a odběratelů 

facebookových příspěvků. Navíc webová a facebooková komunikace umoţňuje nejen 

informaci sdělit, ale rovněţ ji i připomínat. Na facebooku je moţné odkazy sdílet a rozšířit tak 

povědomí i mezi „nefanoušky“ stránky. Tato komunikace OC Breda & Weinstein nic nestojí, 

proto se můţe začít komunikovat více v předstihu a zároveň můţe být event komunikován i 

po jeho zakončení a to formou nahrání a sdílení fotografií. Do podlinkové komunikace se 

zařadí i deset plakátů, které budou umístěny přímo v OC Breda & Weinstein. 

Technická příprava 

Technickou přípravou se rozumí uvedení vyčleněného prostoru do stavu, který umoţní 

bezproblémový průběh eventu.  

Aby se event mohl uskutečnit, bude zapotřebí připravit prostor, který je vyuţíván pro 

konání většiny eventu OC Breda & Weinstein. Mezi technické nutnosti patří stoly a ţidle pro 

moderátory, místo pro cenové poukázky a reklamní předměty a kolo štěstí, které bude 

náhodným losem přidělovat ceny všem ţákům a ţákyním základních škol. Do technické 

přípravy je třeba zahrnout i propagační plachtu s logem OC Breda & Weinstein, která je 

součástí kaţdého eventu a roll-up Slezského divadla Opava. 

Mezi technickou přípravu se řadí i připravení cen, kterými se budou děti odměňovat. 

Dárečky byly voleny tak, aby měly letní tématiku a udělaly dětem radost při začátku letních 

prázdnin. Jako ceny, které budou losovány, byly vybrány nealkoholické míchané nápoje, 

zmrzlinový pohár a balíček sladkostí.  

Technické přípravy budou organizovány a vykonány zaměstnanci OC Breda & Weinstein. 
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Časový harmonogram samotného eventu 

Tento event bude jednodušší na realizaci, a je i poněkud prostší na časový harmonogram. 

Ve stejnou dobu nebudou probíhat další částí eventu „Hurá prázdniny“. Rovněţ nejsou jiné 

činnosti, které by na sebe navazovaly. 

Jak jiţ bylo napsáno, event proběhne v sobotu 28. června 2014.  Tabulka 6.7 zachycuje den 

eventu, který je rozdělen dle jednotlivých etap. 

Tab. 6.7 Časový harmonogram eventu „Hurá prázdniny !“ 

Začátek činnosti Ukončení činnosti Činnost 

11:30 13:30 Technická příprava 

13:30 14:00 Kontrola přípravy, připravení moderátorů 

14:00 16:00 Proběhnutí eventu „Hurá prázdniny !“ 

16:00 16:10 Ukončení a poděkování 

16:10 18:00 Úklid 

Průběh eventu „Hurá prázndniny !“ 

V den konání eventu bude potřeba připravit prostory vyhrazené pro slavnostní odměňování 

ţáků a ţákyní. Pro přichystání všech nezbytných věcí (viz. Kapitola technická příprava) jsou 

vyhrazené dvě hodiny. Tato činnosti započne v 11:30 a bude pokračovat aţ do 13:30. Poté 

bude následovat půlhodinová rezerva, která bude řešit případné problémy, které vnikly 

instalací techniky. V tuto dobu se očekává i příchod moderátorů, kteří budou po dobu dvou 

hodin event komentovat a vést. 

Samotný event „Hurá prázniny !“ začne v 14:00. Tento čas byl vybrán právě pro pohodlný 

čas v sobotní den. Program je zaloţen na šablonovitém scénáře, který bude neměnný ke 

kaţdému ţáku či ţákyni. U přichystaného stolu bude dvojice moderátorů, která bude řídit 

průběh eventu. Dvojice bude oblečena do veselého kostýmu zapůjčeného z půjčovny 

Slezského divadla Opava. Jeden z dvojice moderátorů bude zodpovědný za kontrolu 

vysvědčení (tj. zdali splnil podmínky pro udělení odměny – vysvědčení, ve kterém nejsou 

trojky, čtyřky ani pětky). Druhý z dvojice bude pomáhat dětem s kolem štěstí a rovněţ bude 

předávat vylosované ceny. Ceny se budou předávat v podobě tématické poukázky (tj. pro 

míchaný nealkoholický nápoj, zmrzlinový pohár a bonbónový balíček). Tyto poukázky si děti 

potom budou moci vybrat v příslušných obchodech v OC Breda & Weinstein. Ke kaţdé ceně 

bude předán reklamní předmět OC Breda & Weinstein. Tato událost bude trvat dvě hodiny a 

skončí okolo 16:00. Deset minut je vyhrazeno na ukončení události, poděkování a rozloučení 

se. 
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Po ukončení eventu „Hurá prázdniny !“ zajistí zaměstnanci OC Breda & Weinstein 

uvedení místa konání události do původní podoby a zajistí tak původní chod obchodního 

centra. 

Zdroje eventu  

Následující kapitola sumarizuje nutné zdroje, které budou potřeba pro bezproblémový 

chod naplánované události. Zdroje jsou rozděleny na hmotné zdroje, lidské zdroje a finanční 

zdroje. 

a) Hmotné zdroje 

Aby byla zajištěna propagace OC Breda & Weinstein na místě eventu a zároveň navýšeno 

budování povědomí o tomto obchodním centru, tak bude u stánku přítomná plachta, která byla 

na všech předešlých eventech. Reklamní plachta je majetkem OC Breda & Weinstein a 

nebude se zahrnovat do nákladů spojených s konáním eventu. Dále bude poblíţ kola štěstí 

umístěn roll-up s programem a logem Slezského divadla Opava. 

Ke všem vytočeným odměnám budou zdarma rozdávány dárkové předměty (balónky, 

klíčenky, propisovací tuţky). Tato nenásilná forma propagace OC Breda & Weinstein opět 

napomůţe k vybudování vztahu a posílení vztahu návštěvníků k OC Breda & Weinstein. 

Odhadovaná částka za reklamní předměty je 7 000 Kč. 

Pro pohodlí moderátorů a zároveň vyšší zvýraznění stanoviště budou nachystány dvě ţidle 

a jeden stůl. Nábytek je majetkem OC Breda & Weinstein a jeho zapůjčení nebude zahrnuto 

do konečné nákladové kalkulace. 

Pro větší pestrost vytáčení si cen a jejich udělování bude dvojice moderátorů oblečena do 

kostýmů. Kostýmy nemusí nutně tematicky souviset s létem či ukončením školy. Hlavním 

smyslem je pobavit a zaujmout děti, které si půjdou pro svoji odměnu. Cena zapůjčení bude 

nulová, jelikoţ moderátoři budou z řad Slezského divadla Opava. Kostýmy budou zapůjčeny 

Půjčovnou kostýmu Slezského divadla Opava. 

Pro účely losování cen bude nutné zapůjčit kolo štěstí. Kolo štěstí s popiskem výher a 

odměn bude zapůjčeno a dodáno firmou Kašpárek sídlící v Kopřivnici. Zapůjčení kola štěstí 

vyjde na 200Kč na týden. 

Mezi poslední nutné hmotné zdroje patří dárky a ocenění, které budou ţáci základních 

škol, vyhrávat prostřednictvím kola štěstí. Odměny se budou u kola štěstí předávat ve formě 

poukázek. Cena odměn je v rozpočtu více orientační. Nelze předem přesně odhadnout, které 
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ceny se budou vytáčet více a které méně. Celkové vyúčtování odměn proběhne aţ po eventu 

s příslušnými stánky, které si povedou statistiky ohledně vyplácení odměn. 

b) Lidské zdroje 

Organizace celého eventu proběhne zaměstnanci OC Breda & Weinstein. Zaměstnanci 

budou rovněţ připravovat a uklízet připravené prostory. Jedná se o poloţku, které bude mít 

nulovou částku v rozpočtu, který je vyčleněn na průběh tohoto eventu.  

Další lidské zdroje jsou dva moderátoři (resp. Osoby, které vedou event, kontrolují 

vysvědčení, kontrolují kolo štěstí a předávají ceny). Tito moderátoři budou herci Slezského 

divadla v Opavě. Finanční náklady moderátorů budou nulové. Je domluvena vzájemná 

spolupráce, kdy si divadlo udělá reklamu a zároveň bude představen program Slezského 

divadla prostřednictvím roll-upu umístěného poblíţ kola štěstí. 

Akce se bude účastnit i fotograf, rovněţ z řad zaměstnanců OC Breda & Weinstein. Náklad 

za tuhle osobu rovněţ nebude figurovat v rozpočtové části eventu. 

c) Finanční zdroje  

Mezi finanční zdroje patří propagace eventu a náklady spojené s inzercí. Inzerováno bude 

v časopise Hláska a tisku Opavský region a Opavský a hlučínský deník. Tisková inzerce vyjde 

celkem na 17 400 Kč. 

Vylepení plakátů po Opavě zajistí Technické sluţby Opava. Cena za vylepení jednoho 

plakátu je 18 Kč. Celkem proběhne vylepení padesáti 50 v centru města Opavy. 

Je nutné vytisknout poukázky na míchané nealkoholické nápoje a zmrzlinové poháry. 

Celkem bude vytisknuto 300 poukázek za celkovou cenu 600 Kč. Pro účely propagace je 

nutné i vytisknout 60 plakátů za cenu 360 Kč. Tisk zajistí opavské tiskárny Grafico s.r.o. 

Rozpočtový odhad 

Následující tabulka 6.8 zachycuje všechny poloţky, které se řadí k nákladům eventu „Hurá 

prázdniny !“. Celková odhadovaná cena tohoto eventu je  36 860 Kč. 

Tab. 6.8 Rozpočtový odhad eventu „Hurá prázdniny !“ 

Položka 
Počet 

jdn. 
Jednotka 

Cena za 

jdn. 

Počet 

jdn. 
Jednotka 

Cena za 

jdn. 
Celkem 

Propagace 

Časopis Hláska 1 Inzerce - - - - 7 000 Kč 

Opavský region 1 Inzerce - - - - 6 000 Kč 

Op. a Hl. deník 1 Inzerce - - - - 5 400 Kč 

Plakát 50 kus 18 Kč / ks - - - 900 Kč 
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Kolo štěstí 2 hodina 
200 Kč / 

týden 
- - - 200 Kč 

Reklamní předměty 

Propisovací tuţky 300 kus 6 Kč / ks - - - 1 800 Kč 

Nafukovací 

balónky 
300 kus 1 Kč / ks - - - 300 Kč 

Klíčenky 300 kus 
16 Kč / 

ks 
- - - 4 800 Kč 

Odměny 

Zmrzlinový pohár 100 kus 
50 Kč 

/ks 
- - - 5 000 Kč 

Nealko nápoj 100 kus 
25 Kč 

/ks 
- - - 2 500 Kč 

Bonbónová 

odměna 
100 kus 

20 Kč / 

ks 
- - - 2 000 Kč 

Tisk plakátů 60 kus 6 Kč /ks - - - 360 Kč 

Tisk poukázek na 

odměny 
300 kus 2 Kč /ks - - - 600 Kč 

Celkem 36 860 Kč 

 

Marketingová komunikace po eventu 

Tento event bude zdokumentován pomocí fotografií, které budou nafoceny samotnými 

zaměstnanci OC Breda & Weinstein. Fotografie budou poté nahrány na facebookové stránky, 

ke kterým budou mít přístup všichni zájemci. Rovněţ je počítáno i s fotografováním 

samotných rodičů, jejichţ fotky budou sdíleny na sociální síti. 

Vyhodnocení cílů 

Cíle budou vyhodnoceny marketingovým oddělením a managementem OC Breda & 

Weinstein. Budou se vyhodnocovat jak ekonomické cíle (dodrţení rozpočtu, navýšení trţeb, 

apod.), tak i sociální cíle (zájem a povědomí o akci, feedback návštěvníků, sdílení, apod.). 

V případě nesplnění cílů bude vent podroben analýze za účelem nalezení problému. 

  



73 
 

7 Závěr 

Dlouhodobým cílem OC Breda & Weinstein je si vybudovat image společensko-kulturního 

obchodního centra. Pro návštěvníka by nemělo být jediným lákadlem sleva nebo výprodej 

zboţí, ale rovněţ i bohatý kulturní program nebo nabídka nevšedního záţitku. Event 

marketing je poměrně mladým komunikačním nástrojem, který je velice vhodný k budování 

kulturního image OC Breda & Weinstein. Hlavním cílem je zákazníkovi přinést něco, co 

nezaţije v pohodlí domova nebo při běţném nákupu.  

Cílem mé diplomové práce bylo sestavení nápadů a poté rozvinutí dvou nápadů do podoby 

eventů pro OC Breda & Weinstein. Konkretizované eventy by měly splňovat předem 

stanovené cíle obchodního centra a měly by být zaměřené na vytyčenou cílovou skupinu. 

Návrhy byl rozpracován do podoby marketingového projektu, který rozvíjel původní nápad o 

konkrétní datum, plánovaný program, technické zajištění a další nezbytné věci spojené 

s bezproblémovým uskutečněním eventu. 

Kapitola věnovaná charakteristice OC Breda & Weinstein měla za úkol čtenáře seznámit 

s opavskou značkou, bývalým obchodním domem a současným společensko kulturním 

obchodním centrem Breda & Weinstein. Kapitola začíná stručnou historii původního 

obchodního domu a dále pokračuje krátkou historií obchodního centra, které na tradiční 

opavskou značku Breda navazuje. Je zde popsána spádová oblast, kterou si OC Breda & 

Weinstein vytyčilo, dále jsou v kapitole uvedeny nástroje komunikace, které OC Breda & 

Weinstein vyuţívá. Kapitola také pojednává o cílovém zákazníkovi nebo o současném sloţení 

nájemců. 

Teoretická část diplomové práce se věnuje definování event marketingu, a 

charakteristikám a náleţitostem, které event musí splňovat. V této kapitole je dále zmíněno, 

jak event marketing vyuţívá pocitů nebo jaké kroky musí firma podniknout při plánování a 

realizaci samotného eventu. Čtenář je také seznámen, jakým směrem se bude podle 

marketingových expertů pravděpodobně event marketing ubírat. 

Event velice často hraje na originalitu, aby dokázal přilákat návštěvníky na něco, co ještě 

nezaţili. Z tohoto důvodu byly podrobeny analýze jiţ proběhlé eventy OC Breda & Weinstein 

a také konkurenčního obchodního centra Silesia. Smyslem tohoto šetření bylo především 

předejití situaci, kdy by se event opakoval. Poté byly sepsány nápady na event ze strany 

samotných návštěvníků OC Breda & Weinstein, nápady dotazované skupiny respondentů a 
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také vlastní nápady. Ze seznamu byly vybrány dvě zajímavé myšlenka na moţný event, které 

se poté zformovaly do konkrétní podoby eventů pro OC Breda & Weinstein.  

První naplánovaný event „Den dětí s Bredou“ byl připraven k oslavení Mezinárodního dne 

dětí. Je zamýšleno, aby se všechny děti v Bredě tento den bavili soutěţemi, atrakcemi a další 

zábavou. Druhý event „Hurá prázdniny !“ se také zaměřuje na děti. Jedná se o událost, která 

vyuţívá ukončení školního roku a oslavuje začátek prázdnin. Pro děti byla naplánovaná 

odměna za jejich vysvědčení, aby velké letní prázdniny začaly ve veselém duchu. 

Doufám, ţe sesbírané nápady poslouţí jako případná inspirace pro další budoucí eventy a 

ţe mnou navrţený event bude pro OC Breda & Weinstein přínosem. Rád bych, aby „Den dětí 

s Bredou“ a „Hurá prázdniny !“ navázaly na úspěchy předchozích eventů, napomohly 

k posílení image společensko-kulturně zaloţeného obchodního centra a v neposlední řadě 

navýšily zájem o kulturní dění v prostorách OC Breda & Weinstein.  
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PŘÍLOHA 2: Graficky návrh plakátu 

Obr. č.7 Návrh plakátu pro event „Den dětí s Bredou“ (Zdroj: vlastní) 
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Obr. č.8 Návrh plakátu pro event „Hurá prázdniny !“ (Zdroj: vlastní) 

 

 

 


