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Anotace

Bakalářská práce je zaměřena na metody prodeje reklamních služeb Dopravního podniku

Ostrava a.s. Teoretická část seznamuje s Dopravním podnikem Ostrava a.s. a jeho

charakteristikou, dále se zaměřuje na jednu z jeho vedlejších aktivit, a to na poskytování

reklamních služeb. V práci jsou pro ukázku uvedené některé druhy vybraných reklamních

ploch určených k pronájmu. Praktická část je zaměřená na rozbor ceníku Dopravního

podniku Ostrava a.s., na srovnání ceníku s ceníkem jiného dopravního podniku a na

analýzu smluv za rok 2009, které byly uzavřeny v rámci provozování reklamních služeb.

Cílem práce je prostřednictvím rozboru, analýz a srovnávání ceníků a způsobů prodeje

navrhnout doporučení pro optimalizaci této podnikatelské aktivity.

Klíčová slova: Dopravní podnik Ostrava a.s.; reklamní služby; ceník; městská hromadná

doprava; reklamní letáky; analýza

Annotation

This bachelor thesis deals with methods of Dopravní podnik a. s. (transport undertaking)

used for selling advertisement. The thesis is divided into two parts. In the first theoretical

part we are acquainted with Dopravní podnik Ostrava a. s. Then one of its subsidiary

activities – providing of advertisement service – is introduced. There are also some sorts of

hoardings for rent mentioned as examples. The second practical part deals with the analysis

of price list of Dopravní podnik Ostrava a. s.; and consequent comparison with a price list

of another transport undertaking. It also includes an analysis of contracts concerning to

advertisement services made in 2009. The aim of this thesis is recommendation for

optimization of this commercial activity through analyses and comparisons of price lists

and ways of sale.

Key words: Dopravní podnik Ostrava a.s; advertisement service; urban public transport tariff;

analysis
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Seznam použitých zkratek

apod. a podobně

a.s. akciová společnost

atd. a tak dále

cm centimetrů

č. číslo

DPH daň z přidané hodnoty

DPmML Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova

Kč korun českých

Ks kusů
2m metrů čtverečních

MHD městská hromadná doprava

mj. mimo jiné

mm milimetrů

např. například

obr. obrázek

o.s. obchodní společnost

PR agentury Public Relations (agentury pro styk s veřejností)

Sb. sbírky

ÚDM Ústřední dílny Martinov
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1 Úvod

V každodenním životě jsme obklopeni nejrůznějšími reklamami, které na nás působí,

ovlivňují nás, ale také nám usnadňují život a poskytují informace. Reklama se stala

nepostradatelnou součástí dnešní společnosti. Přestože v současné době prožívá reklama

spíše stagnaci či malý pokles a marketingové výzkumy signalizují přesycenost Čechů

reklamou, stále se do ní investují velké finanční sumy. Je tomu tak, protože reklama je

účinnou zbraní proti konkurenci. Pomáhá výrobcům seznamovat spotřebitele s jejich

výrobky, budovat silnou značku a výrobky prodávat. Její vliv je nesporný.

Když mi bylo v Dopravním podniku Ostrava a.s. umožněno vykonávat bakalářskou práci,

vybrala jsem si proto téma pro mě zajímavé, a to z oblasti provozování reklamních služeb

v rámci tohoto podniku. Již podle názvu mé bakalářské práce se budu zabývat metodami

prodeje reklamních služeb. Dopravní podnik Ostrava a.s. poskytuje reklamní služby již

dvacátým rokem. K těmto účelům využívá zejména dopravní prostředky městské

hromadné dopravy a disponuje nabídkou různých kombinací a možností pronájmu těchto

reklamních ploch. Nejčastěji jde o vnitřní umístění plakátů formátu A4 a A3 ve vozidlech

MHD s uvedeným minimálním množstvím. Tato forma reklamy je pro většinu zákazníků

velmi cenově výhodnou možností prezentace firmy. Dopravní podnik Ostrava a.s. se tak

stává tzv. šiřitelem reklamy, který odpovídá za způsob jejího šíření podle zákona o regulaci

reklamy. V praktické části provedu analýzu smluv uzavřených v roce 2009 za pronájem

reklamních ploch nacházejících se na majetku Dopravního podniku Ostrava a.s.

Z poskytnutých interních podkladů a materiálů budu moci například vyhodnotit, ze kterých

oblastí podnikatelských aktivit byl zájem právě o tuto škálu reklamních služeb, jaký druh

výrobků, služeb či nejrůznějších akcí bylo propagováno, kolik smluv bylo uzavřeno v

jednotlivých měsících, kolik jich bylo uzavřeno celkem atd. V práci se dále budu zabývat

ceníkem Dopravního podniku Ostrava a.s. a jeho sazbami za provozování vybraných druhů

reklam. Tyto sazby následně srovnám s cenami ceníku Dopravního podniku měst Mostu a

Litvínova a.s.

Cílem této bakalářské práce je navržení optimalizace pro tuto podnikatelskou aktivitu na

základě analýzy prodeje reklamních služeb.
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2 Charakteristika Dopravního podniku Ostrava a.s.

Městskou hromadnou dopravu v Ostravě provozuje akciová společnost Dopravní podnik

Ostrava. Zakladatelem této společnosti, která je posledním pokračovatelem dopravců ve

více než stoleté historii hromadné dopravy v našem regionu, je Statutární město Ostrava.

Bohaté zkušenosti a potřeba udržet dobrou tradici MHD jsou pro vedení dopravního

podniku hnacím motorem k udržování trvale dobrých a kvalitních služeb pro cestující. [1]

Oborem činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. je:

• poskytování služeb městské hromadné dopravy ve Statutárním městě Ostravě a

přilehlém území (tramvajové, trolejbusové a autobusové);

• projektování, výstavba, údržba a opravy dopravních cest;

• údržba, opravy a modernizace dopravních prostředků, montáž tramvají a trolejbusů;

• projektování dopravní obsluhy území, výcvik řidičů, prodej reklamy. [2]

Poslání Dopravního podniku Ostrava a.s. je:

„ Jsme tady proto, aby město žilo. Naši dopravou dotváříme rytmus jeho života. “

Vize Dopravního podniku Ostrava a.s. je:

„ Naším cílem je vybudovat dopravní podnik, který bude spolehlivě sloužit i příštím

generacím.“ [3]

Principy, kterými je třeba se řídit a které dopomáhají ke s plnění cílů, jsou spokojenost

zákazníka, profesionalita (odbornost, zodpovědnost, korektnost, spolupráce), spolehlivost,

přesnost (disciplína), ochota, otevřenost (sdílení informací) a týmová práce. [4]
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Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí mimo svou hlavní činnost i další služby a to například

dopravu zájezdovými autobusy, autoškolu, nabídky stravování, provozování reklam a jiné.

V této práci se budu zabývat právě reklamními službami.
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3 Analýza reklamních ploch určených k prodeji reklamních

služeb

V této kapitole se seznámíme s nabízenými reklamními službami Dopravního podniku

Ostrava a.s. a okrajově i jejich vývojem, při čemž z nich jsem vybrala několik, se kterými

se následně seznámíme blíže. Jde o reklamní služby uvnitř vozidel MHD (např. reklamní

letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD), vnějšku vozidel (např. celovozová reklama

na dopravních prostředcích MHD) a mimovozové reklamy (např. tramvajové zastávkové

přístřešky). Následně provedu analýzu smluv uzavřených na reklamní služby za rok 2009,

po té provedu podrobnější analýzu zaměřenou na smlouvy uzavřené v rámci reklamních

letáků, které se umisťují ve vnitřním prostou vozidel MHD a budu se zabývat analýzou

skupiny obyvatel, které měla reklama oslovit, a analýzou podnikatelů, kteří si reklamu

objednávají, s jakou frekvencí atd.

3.1 Vývoj reklamních služeb v Dopravním podniku Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a. s. nabízí možnost umístění reklamy na svém majetku již od

roku 1990. Nabídka je průběžně doplňována o nové druhy reklamních služeb. V poslední

době se nabídka rozšířila např. o možnost umístit tištěné reklamní materiály v reklamních

nosičích „madlech“, které se nacházejí ve všech vozech MHD v Ostravě. [5]
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V tabulce č. 1 je zobrazen počet uzavřených smluv (v kusech) v rámci poskytnutých

reklamních služeb v letech 2006, 2007 a 2008.

Tabulka 1 Vývoj reklamních služeb v letech 2006, 2007 a 2008 (počet smluv)

Rok 2006 2007 2008

Letáky ve vnitřním prostoru MHD 475 472 469

Samolepící folie na vozech MHD 115 124 111

Sloupy - naváděcí systém 269 228 225

Celovozová reklama 16 22 22

Zastávkové označníky 21 23 23

Ostatní reklama (zábradlí, lávky) 55 49 50

Reklamní držadla, madla 5 5 8

Celkem 956 923 908
Zdroj: http://www.dpo.cz/spolecnost/v_zpravy/2008.pdf (zdroj ze dne 12.2.2010)

V roce 2006 bylo uzavřeno celkem 956 smluv na reklamní služby, což představovalo

mírný nárůst oproti minulým obdobím. Tento nárůst zapříčinil zájem o nové typy

samolepících folií s částečným využitím zasklené plochy na autobusových vozech (názvy

reklamních produktů – Mobilboard, Side board nebo City board). Tyto samolepící folie

byly oblíbené i v roce 2007, při čemž z tabulky je zřejmé, že poptávka po nich opět

vzrostla. Ovšem v porovnání s ostatními druhy reklamních formátů, u kterých počet

uzavřených smluv většinou klesl, klesl počet uzavřených smluv i celkově, a to téměř o

3,5 % a v roce 2008 o dalších 1,6 %.

3.2 Reklamní služby Dopravního podniku Ostrava a.s.

V oblasti reklamních služeb poskytuje Dopravní podnik Ostrava a.s. možnost umístění

reklamy na všech typech dopravních prostředků MHD formou celovozové reklamy na

dopravních prostředcích MHD, reklamních letáků ve vnitřním prostoru prostředků MHD,

samolepících folií ve vnějším pruhu pod okny na prostředcích MHD, samolepících fólií

s částečným využitím zasklené plochy autobusů (Mobilboard, Side board nebo City board),
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tramvajových zastávkových přístřešků, zastávkových označníků "Centrum"a reklamních

držadel ve vozidlech. [6]

K reklamním účelům jsou dále nabízeny sloupy trakčního vedení, a to pro informační a

naváděcí systémy, přístřešky na zastávkách ve vlastnictví dopravního podniku, dále

zábradlí, lávky, ploty, budovy apod. [7]

3.2.1 Reklamní letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD

Reklamní letáky jsou určeny k prohlížení pasažérům městské hromadné dopravy a jsou

umístěny uvnitř dopravních prostředků ve skříňkách pod průhlednou ochrannou fólií.

Skříňky jsou umístěny většinou v prostoru nad okny. [8]

Jako ukázku možnosti využití této služby uvádím obrázek (viz Obr. 1).

Obr. 1Letáky ve formátu A4 na výšku. [ 9]

3.2.2 Celovozová reklama na dopravních prostředcích MHD

Celovozovou reklamou se rozumí využití celé plochy vozidla (vyjma předního a zadního

čela a oken) k reklamním účelům. Čela vozidla mohou být opatřena pouze barevným

základem při zachování označení provozovatele. Způsob provedení celovozové reklamy je
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možný barevným nástřikem s novým venkovním barevným základem, nebo úplným

polepením karoserie samolepící fólií, nebo kombinací obou. Pásovou reklamou se rozumí

polepení karoserie samolepící fólií v podokenním pásu v celé délce vozu. Nelze polepit

okna a obě čela vozu. [10]

Jako ukázku možnosti využití této služby uvádím obrázek (viz. Obr. 2.).

Obr. 2 Celovozová reklama na tramvaji Škoda LTM 10.08 (ASTRA). [11]

3.2.3 Tramvajové zastávkové přístřešky

Reklama umístěná na zastávkových přístřešcích poutá pozornost nejen cestujících MHD a

může být instalována buď ve vitríně na vnější i vnitřní straně přístřešku, nebo na stěnách

přístřešku. Cena této reklamní služby se vztahuje k jedné straně vitríny (plocha o rozměru

115 cm x 170 cm), u reklamy umístěné mimo vitrínu pak cena vychází z velikosti v m2.

Reklamními vitrínami Dopravního podniku jsou vybaveny přístřešky na zastávkách:

• Moravská;

• Sad B. Němcové;

• Telekom. Škola.

(Poznámka: Ostatní zastávkové přístřešky s vitrínami v Ostravě nejsou ve vlastnictví

Dopravního podniku Ostrava a.s.)
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Přístřešky vhodné pro reklamu mimo vitríny jsou na zastávkách:

• Hulvácká;

• Karpatská;

• Nové Výškovice;

• Dubina;

• ÚMOb Jih. [12]

Jako ukázku možnosti využití této služby uvádím obrázek (viz. Obr. 3).

Obr. 3 Reklama ve vitríně na zastávce Moravská [13]

3.3 Údaje o dopravních prostředcích podniku

Počet dopravních prostředků Dopravního podniku Ostrava a.s (k 31. 12. 2009):

Tramvaje: 280 ks;

Trolejbusy: 66 ks;

Autobusy: 310 ks;

MHD celkem: 656 ks.
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Vozovny dopravních prostředků (k 31. 12. 2009):

Tramvaje : - vozovna Poruba 180 ks;

- vozovna Moravská Ostrava 100 ks;

Trolejbusy : - garáže Ostrava 66 ks;

Autobusy : - garáže Hranečník 37 ks;

- garáže Poruba 29 ks + ÚDM (ústřední dílny Martinov).

Počet linek (k 31. 12. 2009) je:

Tramvaje: 17;

Trolejbusy: 9;

Autobusy: 59;

Celkem: 85.

Následující tabulka č. 2 znázorňuje vývoj počtu přepravených osob (v tisících) dopravními

prostředky Dopravního podniku Ostrava a.s. v letech 2005, 2006 a 2007.

Tabulka 2 Vývoj počtu přepravených osob v letech 2005. 2006 a 2007 (v tisících osob)

Rok 2005 2006 2007

Tramvaje 59 169 56 928 56 240

Trolejbusy 7 912 7 755 7 895

Autobusy 50 131 50 419 49 998

Celkem 117 212 115 102 114 133
Zdroj: DATA-ČÍSLA 2008 Dopravní podnik Ostrava a.s.

Tabulka ukazuje, že od roku 2005-2007 docházelo ke snižování počtu přepravovaných

osob. V roce 2005 bylo celkem přepraveno 117 212 000 osob, v roce 2006 tento počet

klesl o 1,8 % a v roce 2005 o dalších 0,8 %.

Výše uvedené údaje nás mohou vybízet například k tomu, abychom provedli výzkum a

spočetli, na kolik jsou využity poskytované plochy k pronájmu na určitých trasách. Mohli
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bychom se zaměřit na určité linky (např. tramvajová linka č.1, 8 a 17) porovnat a zjistit tak,

na kterých tramvajových trasách je největší zájem o pronájem reklamních ploch určených

k propagaci reklamy zákazníků.

Zjistila jsem ale, že tento výzkum není možné provést, neboť tramvaje nemají každý den

stejné číslo linky.

Tramvajím se čísla linek přidělují podle toho, jak postupně v časných ranních hodinách

vyjíždějí z vozovny podle jízdního řádu. Tudíž trasa tramvají je každý den jiná a pohybují

se v rámci celé Ostravy.

Dopravní podnik Ostrava tedy tuto možnost (propagovat reklamu pouze na určené trase)

nenabízí. Samozřejmě, že teoreticky by to možné bylo, ale manipulace s dopravními

prostředky by byla náročná a za tuto službu by následoval vysoký příplatek.

3.4 Analýza uzavřených smluv v oblasti reklamních služeb za rok 2009

V roce 2010 mi bylo v Dopravním podniku Ostrava a.s. umožněno, abych nahlédla do

interních materiálů a podkladů a provedla analýzu o zakázkách v oblasti reklamních

služeb, které byly uzavřeny v roce 2009.

Níže mohu tedy opět uvést tabulku vývoje počtu uzavřených smluv, a to pro rok 2009

(tabulka č. 3) a učinit tak srovnání s údaji o počtu uzavřených smluv v letech předchozích,

které jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka 3 Vývoj reklamních služeb v roce 2009 (počet smluv)

Rok 2009

Letáky ve vnitřním prostoru MHD 344

Samolepící folie na vozech MHD 74

Sloupy - naváděcí systém 200

Celovozová reklama 9

Zastávkové označníky 20

Ostatní reklama (zábradlí, lávky) 61

Reklamní držadla, madla 9
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Celkem 717
Zdroj: interní materiály za rok 2009 Dopravního podniku Ostrava a.s.

Tak jako v předchozích letech, tak i v roce 2009 bylo nejvíce smluv uzavřeno na reklamní

plakáty, které se umisťují uvnitř dopravního prostředku a jsou určeny k prohlížení

pasažérům městské hromadné dopravy. Na tento druh reklamní služby bylo uzavřeno

celkem 344 smluv, což je o 125 méně než v roce předchozím (procentuálně o 26,6 % méně

než v roce 2008). Celkový počet uzavřených smluv v roce 2009 kles oproti roku 2008 o

21 %.

3.4.1 Analýza uzavřených smluv v roce 2009 na reklamní plakáty umístěné ve

vnitřním prostoru prostředků MHD

Vhledem k většímu počtu uzavřených smluv na reklamní letáky ve vozech Dopravního

podniku Ostrava a.s. jsem se rozhodla právě u tohoto druhu ploch k pronájmu provést

podrobnější analýzu, abych například zjistila, kdo a jak často si objednával, jaké množství,

v jakém formátu, ve kterém druhu z dopravních prostředků si zákazníci nejčastěji přáli své

plakáty vylepovat, ve kterém měsíci v roce 2009 bylo nejvíce uzavřených těchto smluv atd.

Po důkladném procházení poskytnutých interních materiálů Dopravního podniku

Ostrava a.s. jsem spočítala, že nejvíce reklamních plakátů za účelem propagace bylo

vyvěšeno v tramvajích a to v počtu 55 855 kusů (přičemž 33 585 kusů bylo nainstalováno

ve vozovně Poruba a 22 270 kusů ve vozovně Ostrava).

V autobusech bylo celkem nainstalováno 19 935 kusů letáků (z toho 10 770 kusů

v autobusové garáži Poruba a 9 165 kusů v garáži Hranečník).

V trolejbusových garážích Ostrava bylo nainstalováno 3 365 kusů reklamních letáků.

Celkový součet reklamních plakátů, kterých bylo v tomto roce nainstalováno uvnitř

dopravních prostředků ve skříňkách pod průhlednou ochrannou fólií, které jsou umístěny

většinou v prostoru nad okny, činí 79 155 kusů.
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Následující graf znázorňuje procentuální rozmístění reklamních letáků podle trakce v roce

2009 (viz Graf č. 1).

Graf 1 Rozmístění reklamních letáků podle trakce v roce 2009 [%]

Rozmístění reklamních letáků podle trakce v roce 2009

Tramvaje

Autobusy

Trolejbusy

70,56 %

25,19 %

4,25 %

Zdroj : Vlastní zpracování.

Procentuálně vyjádřené rozmístění reklamních letáků podle trakce na základě požadavků

zákazníka z celkového počtu nainstalovaných reklamních letáků v dopravních prostředcích

Dopravního podniku Ostrava a.s. v roce 2009 je: 70,56 % tramvaje, 25,19 % autobusy a

4,25 % trolejbusy.

Největší zájem ze stran zákazníků byl o letáky ve velikosti formátu A4. Za rok 2009

Dopravní podnik Ostrava a.s. obdržel 311 zakázek, jejichž letáky byly ve velikosti formátu

A4 a ve formátu A3 jsem zaznamenala 34 zakázek.
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Z poskytnutých podkladů Dopravního podniku Ostrava a.s. jsem také mohla zjistit

množství smluv uzavřených v jednotlivých měsících. Počet uzavřených smluv

v jednotlivých měsících v roce 2009 je uveden v následující tabulce (viz. Tabulka č. 4).

Tabulka 4 Počet uzavřených smluv na reklamní letáky v jednotlivých měsících za rok 2009

Měsíc Počet smluv

Leden 21

Únor 18

Březen 24

Duben 27

Květen 31

Červen 29

Červenec 10

Srpen 31

Září 49

Říjen 43

Listopad 41

Prosinec 20
Zdroj: Vlastní zpracování.

Z tabulky je zřejmé že zákazníci využili možnost pronájmu reklamních ploch uvnitř

vozidel nejčastěji v měsíci září, říjnu a listopadu a nejméně však v měsíci červenci.

V tomto smyslu se dá odvodit, že nejmenší zájem o reklamu v dopravních prostředcích je

na začátku roku a dále v prázdninových měsících, kdy jsou obyvatelé města často na

dovolených a zájem o nákup služeb je menší. Naopak poprázdninové období dokazuje

zvýšený zájem podnikatelů o reklamu svých výrobků a sužeb, související s blížícími se

vánocemi, a tedy nákupní špičkou ve společnosti (nákupní špička pak prudce padá

s příchodem nového roku). Svou roli sehrály jistě také plánované volby. Politické strany již

měly reklamní kampaně odstartovány a pouze odložení voleb zabránilo ještě většímu a

očekávanému využívání reklamních služeb v předvolebním období.
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Dále jsem se zajímala o to, co reklamní letáky zákazníků nejčastěji propagují, zda využívá

někdo těchto služeb opakovaně a s jakou frekvencí.

Po dlouhém a pracném výčtu a prohlížení smluv a ostatních podkladů Dopravního podniku

Ostrava a.s. jsem zjistila následující údaje:

• Na reklamních letácích se nejčastěji vyskytovala propagace z oblasti nabídek

různých forem vzdělávání, jako jsou přípravné kurzy na vysokou školu,

rekvalifikace, výuka jazyků atd., a to v počtu 27 zakázek, při čemž právě na

jazykové kurzy, které se za rok 2009 v dopravních prostředcích Dopravního

podniku Ostrava a.s. propagovaly, bylo uzavřeno 20 smluv. Nabídku pronájmu

reklamní plochy využila v této oblasti 4krát Hello language school s.r.o. (v měsíci

červen, srpen a 2krát v září)

• Jako druzí v pořadí využili tohoto druhu propagace různé instituce, střediska, či

sdružení v rámci pozvánek na různé, zpravidla jednodenní akce se

zábavným programem a soutěžemi pro zúčastněné. Jednalo se o akce například

typu Den zdraví, Mikuláš, zábavné dny za účelem charitativní sbírky, chraňte lesy,

Ostrava se baví a jiné. V rámci reklamních letáků zaměřených na tento typ akcí

bylo uzavřeno 26 smluv. Tyto smlouvy byly uzavírány v průběhu celého roku

2009.

• Dále těchto služeb v roce 2009 využila společnost Ostravské výstavy, a.s. celkem

22 krát, která propagovala v dopravních prostředcích pozvánky na různé výstavy či

akce konané na Černé louce nebo na Slezskoostravském hradě. Tato pozvání

s konáním akcí či výstav na totožném místě propagovaly ještě další 3 jiné firmy, a

bylo tak cekem uzavřeno 25 smluv na vylepení plakátů s tímto podobným

obsahem. Smlouvy byly uzavírány v průběhu celého roku.

• V roce 2009 využívaly těchto reklamních ploch také střediska volného času, či

sportovní kluby, které nabízely různé kroužky, jako například výuka tance, které

byly propagovány 5 krát, a dále potom hokej, basketbal, bojové umění, bruslení,

tábor apod. V průběhu roku bylo uzavřeno na letáky s těmito druhy nabídek celkem

25 smluv, nejvíce však v období letních měsíců. Z celkového počtu využila 2 krát

těchto služeb JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA o.s. a taktéž 2 krát Sportovní klub

policie Ostrava.
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• Dopravní podnik Ostrava a.s. také uzavřel 23 smluv s firmami, které v dopravních

prostředcích propagovaly sportovní obchody.

• Možnost umístit si svou reklamu v dopravních prostředcích Dopravního podniku

Ostrava a.s. využily také obchodní řetězce Ikea, a to 8 krát v roce, obchodní

centrum LASO 6 krát, Globus 5 krát a Quelle 2 krát v průběhu celého roku.

(celkem 21 uzavřených smluv na letáky tohoto typu).

• Základní školy, střední školy a vysoké školy také využily Dopravní podnik Ostrava

a.s. k propagaci nabídky studia. Z celkového množství 18 uzavřených smluv

s těmito organizacemi, 7 krát tuto propagaci využila Vysoká škola báňská-

Technická univerzita Ostrava a nejčastěji nabízela studium na Hornicko-geologické

fakultě.

• Vyvěšovaly se také letáky, které obsahovaly pozvání na hudební festivaly a

koncerty. Celkem se uzavřelo 17 smluv, jejichž letáky propagovaly tyto akce.

• Ve stejném počtu 17 smluv se propagovaly pozvánky na kulturní akce a umělecké

výstavy, ale také divadelní či filmová představení. Janáčkova konzervatoř a

Gymnázium v Ostravě využila této možnosti propagace 2 krát.

• Dopravní podnik Ostrava a.s. uzavřel 16 smluv s firmami, které v dopravních

prostředcích propagovaly své služby jako například poradenská centra, informace,

reality, půjčky apod.

• V počtu 16 byly také uzavřeny smlouvy s firmami, které chtěly cestující pozvat na

různá sportovní utkání, či turnaje. RC Sport s.r.o. využila propagaci v dopravních

prostředcích 2 krát.

• Zákazníci dále propagovali z oblasti elektro, např. prodej počítačů, mobilů,

fotoaparátů a jiné. Počet uzavřených smluv na reklamní letáky propagující tyto

výrobky bylo 15 kusů a z toho 4 smlouvy byly zavřeny s ALFA COMPUTER a.s.

• Dále bylo uzavřeno 14 smluv na reklamní letáky, které v dopravních prostředcích

propagovaly výrobky a služby z oblasti zdraví. Jednalo se například o prodej

různých doplňků stravy, zdravotních pomůcek, vakcíny proti klíšťové encefalitidě,

lázně apod.

• Některé společnosti využily tuto možnost pro hledání nových pracovníků, a na

letácích tak nabízely pracovní místa. Na letáky s nabídkou pracovních míst bylo
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uzavřeno 11 smluv, při čemž 5 z nich Dopravní podnik Ostrava a.s. uzavřel s Pro

Bank Security a.s.

• Na základě 6ti smluv byly v dopravních prostředcích nainstalovány letáky

propagující cestovní kanceláře a dále bylo uzavřeno 5 smluv na letáky propagující

optiku a oční kliniky.

• Dopravní podnik Ostrava a.s. také uzavřel 4 smlouvy s firmami, které v dopravních

prostředcích propagovaly výstavu psů a koček, dále 3 smlouvy z oblasti firem

propagujících ubytovny, 3 smlouvy z oblasti prodeje uzenin, 3krát také

propagovala Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, 2x OZO

Ostrava.

• Zbytek smluv bylo uzavřeno k propagaci jiných produktů, které se vícekrát

neopakovaly. Jednalo se například o propagaci prodeje nářadí, plastových oken,

jídla pro kočky, úsporných žárovek, kalendářů, videopůjčovny a jiné.

Z pohledu obsahu sdělení v drtivé většině tištěných reklam šlo o inzerci komerční, neboť

jejím obsahem byly nejrůznější prezentace firem s aktuálními nabídkami zboží a služeb.

Tyto reklamní prostředky se také hojně používaly rovněž k propagaci nejrůznějších

kulturních akcí, tedy koncertů, festivalů, vernisáží, programů kin, divadel, kulturních domů

apod.
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4 Analýza ceníků a způsobu prodeje reklamních služeb,

srovnání s jinými dopravními podniky

V této kapitole se seznámíme s ceníkem reklamních služeb Dopravního podniku

Ostrava a.s. a uvedu z něj základní sazby za provozování vybraných reklamních služeb na

dopravních prostředcích. Následně pak tyto vybrané služby porovnám s ceníkem

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. Dále pak uvedu způsoby prodeje

reklamních služeb, které dopravní podnik používá.

4.1 Ceník reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s.

Nyní se seznámíme s ceníkem reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s.

(platným od 1. ledna 2009) některých z poskytovaných reklamních služeb, opět z pohledu

vnitřku vozu (reklamní letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD), vnějšku vozu

(celovozová reklama na dopravních prostředcích MHD) a mimovozové reklamy

(tramvajové zastávkové přístřešky).

4.1.1 Reklamní letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD

Pro reklamní letáky je možné využít tyto formáty:

a) A4 na výšku i naležato,

b) A3 pouze naležato.

Tabulka 5 Základní sazba reklamních letáků umístěných ve skříňkách uvnitř MHD (za 1 ks v Kč)

Formát 2 týdny 4 týdny Za každé další 4 týdny

A4 na výšku 35 30 52

A3 na ležato 66,5 57 98,8

Zdroj: DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Ceník reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s.,

platný od 1.1.2009
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Ceny jsou uvedeny bez DPH. V této ceně je zahrnuto provozování reklamy, instalace i

odstranění.

Cena formátu A4 naležato = ceně formátu A3.

Cena formátu A3 = ceně dvojnásobku ceny formátu A4 snížené o 5 %.

V případě zájmu o formát A5 (umístění naležato či na výšku) je cena rovna formátu A4.

Minimální počet letáků je 100 ks a každých dalších započatých 100 ks se počítá jako

celých 100 ks (např.: 640 ks = 700 ks).

U letáků se doporučuje zachovat volné horní a spodní okraje cca 20 mm (letáky jsou

zasunovány do kovových okrajů vitrínek a tyto části letáků by mohly být nečitelné).

Normální doba vyvěšení je do 5 pracovních dnů ode dne úhrady zakázky.

Dopravní podnik Ostrava a.s. účtuje k provozovací ceně i zvláštní přirážky, a to při

uspokojení požadavku na umístění jen v jednom druhu dopravního prostředku. V tomto

případě se k ceně připočítá 15 %.

V případě požadavku expresního vyvěšení do 2 pracovních dnů se účtuje 470 Kč (+ DPH)

na 100 ks letáků.

Jestliže zákazník žádá výměnu reklamního sdělení v rámci jedné kampaně a zakázky, se

účtuje sazba 25 Kč (+ DPH) za výměnu jednoho reklamního letáku.

Pro příspěvkové organizace města Ostravy, obecně prospěšné společnosti, neziskové

organizace apod., inzerují-li činnost charitativního, humanitárního a ekologického rázu,

Dopravní podnik Ostrava a.s. poskytuje zvláštní slevy, a to v podobě 30% slevy z konečné

ceny zakázky. Tato sleva je ale omezena na min. 100 ks a max. 300 ks letáků formátu A4

na výšku, a to pro období maximálně 6 týdnů.

Další podmínkou pro tuto slevu je dodržení pravidla, že na letáku nesmí být uvedena

(propagována) třetí a další osoba (název, logo apod.), spojená se zabezpečením předmětu

inzerce (sponzoři, hlavní a vedlejší partneři - média apod.).

Nejedná se o spolupracující neziskové organizace. [14]
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4.1.2 Celovozová reklama na dopravních prostředcích MHD

Minimální doba celovozové reklamy je 12 měsíců. Maximální doba jsou 3 roky. Finanční

zvýhodnění pro víceleté zakázky je promítnuto v ceníku. Zakázku lze uzavřít na dobu

určitou (1, 2, 3 roky) nebo na dobu určitou s možností prodloužení maximálně do tří let. Za

každý rok možného prodloužení se účtuje přirážka 20 % k ceně provozování za první rok;

v případě prodloužení ze dvou let na tři roky se účtuje přirážka 20 % z ceny za dva

roky. [15]
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V tabulce č. 5 jsou uvedeny sazby v korunách za provozování celovozové reklamy podle

jednotlivých typů dopravních prostředků, které Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastní.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tabulka 6 Základní sazba celovozové reklamy (v Kč)
Zahájení

reklamy
PROVOZNÍ – CELOVOZOVÁ REKLAMA

Nástřik vozů

dle požadavků

odběratele

12 měsíců (1. rok) +12 měsíců (2.rok) +12 měsíců (3.rok)

jednorázová platba jednorázová platba jednorázová platba

TYP VOZIDLA TRAMVAJE

T3, T6, Vario LFR.E - sólo

vůz
68 000 159 000 112 000 100 000

T3+T3, T6+T6, Vario

LFR.E+Vario LFR.E

- dvojče, 2 sólo vozy

136 000 298 000 207 000 184 000

K2 - dvoučlánkový vůz 100 000 207 000 139 000 124 000

KT8D5.RN1 - tříčlánkový

vůz
131 000 345 000 243 000 216 000

ASTRA, TRIO -

tříčlánkový vůz
98 000 275 000 198 000 176 000

TYP VOZIDLA TROLEJBUSY

TR 14 - krátký vůz 50 000 98 000 67 000 60 000

TR 15 - článkový vůz,

Solaris Trollino 15 -

nízkopodlažní vůz

58 000 138 000 99 000 88 000

TR 21, Solaris Trollino 12

- nízkopodlažní vůz
52 000 104 000 72 000 64 000

TYP VOZIDLA AUTOBUSY

KAROSA B732, B932,

B952
50 000 98 000 67 000 60 000

ŠKODA 21Ab, RENAULT

CITY BUS,

Solaris Urbino 12 –

nízkopodlažní vůz

52 000 109 000 76 000 68 000

KAROSA B741, B941,

B961,

Solaris Urbino 15 -

nízkopodlažní vůz

58 000 138 000 99 000 88 000

Zdroj: DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Ceník reklamních služeb Dopravního podniku

Ostrava a.s., 1. 1. 2009
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Dopravní podnik Ostrava a.s. poskytuje 40% slevu z ceny prvního roku provozování v

případě využití barevného základu z předchozí reklamy, a to v případě uzavření zakázky na

1 rok (neplatí při použití podnikového barevného označení vozidel).

Dále nabízí 30% slevu z ceny prvního roku provozování v případě využití barevného

základu z předchozí reklamy, a to v případě uzavření zakázky na 2 roky (cena druhého

roku dle ceníku).

Slevu 10 % Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí při využití třech a více vozidel MHD v

rámci jedné zakázky celovozové reklamy.

Za úpravy interiéru vozidel (nástřik, podlahová krytina, madla, sloupky apod.), podle

požadavku odběratele si Dopravní podnik Ostrava a.s. účtuje přirážky, a to individuálně.

V případě částečného využití oken autobusových vozů se účtuje přirážku 30 % k ceně.

Při využití smlouvy na dílčí plnění, bude účtována přirážka ve výši 0,5 % za každé dílčí

plnění. [16]

4.1.3 Tramvajové zastávkové přístřešky

Pro přehled cen za pronájem zastávkových přístřešků uvádím tabulku č. 6. Ceny jsou

uvedeny včetně instalace a bez DPH.

Tabulka 7 Základní sazba (v Kč)TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

Zastávkové přístřešky Cena za měsíc v Kč

jedna strana reklamní vitríny (115 cm x 170 cm) 5 000

jiný prostor přístřešku za 2m 2 000

Zdroj: DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Ceník reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s.,

1. 1. 2009

Dopravní podnik Ostrava a.s. si účtuje přirážku 2 %, pokud sjednaná služba bude hrazena

po částech uvedených ve smlouvě. Toto zvýšení bude promítnuto ve fakturách za každé

dílčí plnění. [17]
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Od 1. ledna 2010 byl Ceník reklamních služeb Dopravního podniku Ostrava a.s. obnoven,

ale ke snižování nebo zvyšování cen nedošlo. Ceník zůstává tedy beze změn. Změna ale

nastala v DPH, které bylo s platností od 1.1.2010 navýšeno z 19 % na 20 %.

4.2 Způsoby prodeje reklamních služeb a jejich propagace

V Dopravním podniku Ostrava a.s. se využívají tyto způsoby prodeje reklamních služeb:

• přímý prodej reklamní služby;

• nabídka zpracování reklamního sdělení s následným prodejem reklamní služby;

• prodej reklamních služeb zprostředkovatelským agenturám.

4.2.1 Přímý prodej reklamní služby

V případě, že zákazník má již zhotovenou svou reklamu (vytištěné reklamní letáky,

vyrobené samolepící fólie, apod.), sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s. s tímto

zákazníkem přímo zakázku na vybranou reklamní službu podle platného ceníku.

4.2.2 Vyhotovení reklamy dopravním podnikem s následným pronájmem

reklamní plochy

Dopravní podnik Ostrava a.s. nabízí svým zákazníkům také služby zajištění výroby

reklamy, která bude dále použita v rámci sjednané reklamní služby. Cena za reklamní

službu je pak navýšena o hodnotu výroby reklamního materiálu.

4.2.3 Pronájem reklamních ploch prostřednictvím reklamních agentur

V tomto případě prodej reklamních služeb zprostředkovávají specialisté v reklamních

agenturách. Agentura sama vyhledává vhodné klienty, které oslovuje a nabízí jim mj.

reklamní služby Dopravního podniku Ostrava a.s. Pokud se agentura se svým zákazníkem

dohodne, svým jménem potom uzavře smluvně zakázku na reklamní službu s Dopravním
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podnikem Ostrava. Za toto zprostředkování obdrží od dopravního podniku provizi ve

formě slevy z ceny za konkrétní reklamní službu.

4.2.4 Propagace nabídky reklamních služeb

Dopravní podnik Ostrava a.s. využívá v propagaci své nabídky prodeje reklamních služeb

standardní metody. Především samozřejmostí jsou propracované pasáže s ceníkem a

dalšími nezbytnými informacemi na webových stránkách ostravského dopravního podniku

www.dpo.cz, které poskytují zákazníkům, i těm potenciálním, úplný informační servis.

Stránky obsahují např. i plánky jednotlivých typů vozidel s vyznačením ploch včetně jejich

rozměrů, které lze použít pro lokální polepy.

Mezi další metody vlastní propagace patří letáky s nabídkou v dopravních prostředcích,

které se využívají kampaňovitě, zpravidla s akčními slevami v obdobích sníženého zájmu

zákazníků v některých obdobích roku. Podobně se reklamní služby inzerují také

prostřednictvím fólií, lepených na karoserie dopravních prostředků. V posledních letech

byla využívána i velmi účinná forma inzerování této nabídky služeb ve formě reklamních

spotů vysílaných v regionálních rádiích.

Placenou inzerci v tištěných periodicích Dopravní podnik na propagaci reklamních služeb

nevyužívá, ale pravidelně tyto své služby připomíná zákazníkům ve formě reklamních

stránek v tištěných vydáních jízdního řádu MHD, který se každoročně vydává ve vysokém

nákladu.

Poznámka: Ve všech případech musí být na zákazníky kladeny základní požadavky, co se

týče obsahu reklamního sdělení, a to především takové, že obsah reklamy musí být

pravdivý, čestný a musí být prováděn s vědomím odpovědnosti vůči zadavateli,

zpracovateli i šiřiteli reklamy. Žádná reklama nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako

takové, či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům a nesmí obsahovat tvrzení,

které by porušovalo hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti. [18]

Pravidla odpovědnosti šíření reklamy v úplném znění vymezuje Zákon č. 40/1995 Sb., o

regulaci reklamy.
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Po zjištění výše uvedených metod způsobu prodeje a propagace reklamních služeb, jsem

položila otázku: „Proč se v Dopravním podniku Ostrava nevyužívá ve větší míře osobní

forma propagace jako způsob prodeje reklamních služeb, když „ osobní prodej patří

k nejefektivnějším prostředkům tzv. marketingového mixu, který využívá psychologické

poznatky z verbální i neverbální komunikace? “ [19]

Zjistila jsem, že v praxi má osobní prodej reklamních služeb své limity. Dopravní podnik

Ostrava a.s. má zájem osobně nabízet tyto služby například koncovým zákazníkům a

v omezené míře tak taky postupuje. Specialisté v reklamních agenturách však mají

mnohem vyšší potenciál vyhledat koncového klienta, který je schopen uzavřít smlouvu na

reklamní služby. Know-how těchto agentur zahrnuje poznání, které konkrétní PR agentury

zastupují velké obchodní společnosti. V praxi totiž mnohdy reklamní zakázky nesjednávají

samotní představitelé obchodních společností, ale jejich „agentury“. Dalším důvodem

úspěšnosti v prodeji reklamních služeb agenturami je poskytování tzv. síťové nabídky.

Agentury mohou koncovému klientovi nabídnout portfolio reklamních služeb, které

zahrnuje více oblastí - mohou to být nejen plochy na MHD, ale také na jiných místech,

včetně nabídky propagace koncového zákazníka ve více městech. Dopravní podnik

Ostrava v této souvislosti zjistil, že je efektivnější prodávat reklamní služby

prostřednictvím agentur (za provizi), než zaměstnávat obchodníky, kteří by sami

vyhledávali vhodné zákazníky. Pouze v oblasti reklamních letáků je situace odlišná. Tyto

zakázky si koncoví klienti sjednávají přímo s Dopravním podnikem Ostrava, a to proto, že

na tento segment není dopravním podnikem přiznávána agenturní provize.

Právě z důvodu, že agentury poskytují svoje služby většímu počtu klientů, jsou jejich

náklady spojené s jejich zaměstnáváním nižší, než kdyby pracovaly pouze v jedné

konkrétní společnosti. Některé podniky a drobné firmy sice tuto praxi realizovat reklamu

ve vlastních propagačních odděleních uplatňují dodnes, ale ve většině případů zadávají

střední a větší společnosti svoje marketingové požadavky čím dál častěji právě smluvním

agenturám. [20]
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4.3 Srovnání s jinými dopravními podniky

V této kapitole se budu zabývat nabídkou reklamních služeb jiných dopravních podniků a

srovnám jejich ceníky s ceníkem Dopravního podniku Ostrava a.s. Ke srovnání si opět

vyberu pouze některé z nabízených reklamních ploch určených k pronájmu, a to takové,

které jsem již výše zmiňovala (reklamní letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD,

celovozové reklamy na dopravních prostředcích MHD a tramvajové zastávkové

přístřešky).

Ke srovnání jsem si vybrala Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.

4.3.1 Srovnání ceníků s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova a.s.

Ceník reklamních služeb Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. je platný od

1. února 2009.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v rámci reklamních služeb nabízí možnosti

provozování reklam na reklamních fóliích na 2. a 3. dveřích autobusů MHD, reklamních

fóliích QUEEN SIZE o rozměrech 220 x 60 cm na autobusech i tramvajích, reklamních

fóliích HALFBOARD o rozměru 430 x 140 cm na autobusech, reklamních fóliích na zadní

části autobusů MHD, reklamních fóliích KING SIZE o rozměrech 320 x 60 cm na

tramvajích a na tramvajích i autobusech MHD (mimo oken) jako celoplošnou

reklamu. [21]

K reklamním účelům Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. také nabízí reklamu

v kapesních jízdních řádech DPmML a.s., reklamní tabule na trolejových sloupech o

rozměrech 120 x 100 cm, reklamní panely na tramvajovém mostním objektu v Mostě o

rozměrech 800 x 100 cm, 900 x 100 cm a reklamy na plotě areálu DPmML, a.s. v

Litvínově o rozměrech 300 x 100 cm, reklamní panel na oplocení měnírny v Záluží o rozměru

200 x 300 cm. [22]
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Při srovnání cen z ceníků za reklamní letáky ve vnitřním prostoru prostředků MHD

jsem zjistila následující údaje.

Pro srovnání uvádím tabulku z ceníku reklamních služeb Dopravního podniku měst Mostu

a Litvínova a.s. platný od 1.2.2009 (tabulka č. 7). Ceny jsou uvedeny v korunách a bez

DPH. Instalace a odstranění reklamních letáků je započítána již v ceně provozování.

Tabulka 8 Reklamní letáky (cena za 1 ks v Kč)

Formát 7 dní 14 dní 21 dní 1 měsíc 6 měsíců

A5 12 20 28 32 192

A4 19 26 34 42 252

A3 34 46 64 80 480
Zdroj: http://www.dpmost.cz/files/Cenik_reklamy_DPmML_2009.pdf

Po zhlédnutí tabulky č. 7 a výše uvedené tabulky č. 4 jsem zjistila, že DPmML, a s.

neodvíjí ceny od velikosti formátu A4 tak jako Dopravní podnik Ostrava a.s., ale ceny mají

určené za každý velikostní formát zvlášť, a to za formát A3, A4 a A5. Rozdíl je také

v možnosti minimální doby zakázky. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. nabízí

ceny za minimální dobu vyvěšení letáků uvnitř vozu již od 7 dní (dále potom za 14 dní,

21 dní, 1 měsíc a 6 měsíců). Dopravní podnik Ostrava a.s. uvádí ceny za minimální dobu

od 14 dní (dále potom ceny za 4 týdny a za další 4 týdny). Cenové rozdíly se od sebe liší

v závislosti na délce zakázky a ty, které můžeme porovnat, nejsou však nižší než o 1/3

v porovnání s Dopravním podnikem Ostrava a.s. Výraznější cenový rozdíl u těchto dvou

dopravních podniků nastane v případě požadavku zákazníka na výměnu reklamního

sdělení v rámci jedné reklamní kampaně. U DPmML, a s. zákazník uhradí 3 Kč za výměnu

jednoho reklamního letáku, což je o 22 Kč méně než u Dopravního podniku Ostrava a.s.

Při volné kapacitě je vždy možnost volby linky, a to bezplatně. Dopravní podnik Ostrava

a.s. tuto možnost nenabízí.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. neuvádí minimální počet letáků v rámci

jedné smlouvy, pouze uvádí doporučené množství reklamní letáků, a to cca 50-300 ks.

Dopravní podnik Ostrava a.s. uvádí minimální počet letáků ve výši 100 kusů.
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Dále Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. nabízí možnost instalovat letáky do

vozidel MHD do 48 hodin po jejich převzetí (nepočítají se SO, NE a svátky), což v

Dopravním podniku Ostrava a.s. je považováno jako expresní vyvěšení a účtuje za tuto

službu 470 Kč (+ DPH) za 100 ks letáků, neboť normální doba vyvěšení je v tomto

dopravním podniku do 5 pracovních dnů ode dne úhrady zakázky.

Při srovnání cen z ceníků za provozování celovozové reklamy na dopravních

prostředcích MHD jsem zjistila následující údaje.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v tomto případě v ceníku rozlišuje sazby za

celovozovou reklamu podle oblasti, pod kterou určitý dopravní prostředek, na který si

zákazník žádá umístit svou reklamu, spadá. Rozlišuje ceny celoplošných reklam na

autobusy oblasti Most a autobusy oblasti Litvínova a ceny celoplošné reklamy na

tramvajích se dělí podle oblasti na tramvaje Most a tramvaje Most-Litvínov.

Srovnat ceny s Dopravním podnikem Ostrava a.s. bylo možné pouze s některými typy

dopravních prostředků, neboť oba dopravní podniky vlastní jak stejné, tak i odlišné typy

vozidel. Vozidla, která mají oba dopravní podniky totožné, jsou autobusy typu Karosa

B 741, tramvaje typu T3 – jednovozové, T3+T3 – dvouvozové a nízkopodlažní tramvaje

typu Astra – tříčlánkové vozy. Do příloh přikládám obrázky těchto typů vozidel

Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s. i s ukázkou využití celoplošné reklamy.
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Pro srovnání uvádím zkrácenou tabulku z ceníku reklamních služeb Dopravního podniku

měst Mostu a Litvínova a.s. platného od 1.2.2009, která bude obsahovat pouze sazby

celoplošných reklam na výše zmiňované stejné typy vozidel (tabulka č. 8).

Všechny ceny jsou uvedeny v korunách a bez DPH. V ceně za provozování reklamy není

zahrnuto zhotovení reklamní fólie, ani instalace a odstranění reklamy.

Tabulka 9 Základní sazby v Kč celovozové reklamy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

Typ vozidla Oblast
Cena za provozování reklamy

1. rok 2. rok 3. rok

Autobus

KAROSA B741
Most 55 000 99 000 140 250

Tramvaj T3 Most 80 000 144 000 204 000

Tramvaj T3 Most-Litvínov 100 000 180 000 255 000

Tramvaj T3+T3 Most-Litvínov 180 000 324 000 459 000

Nízkopodlažní

tramvaj typu

ASTRA

Most-Litvínov 207 000 372 600 527 850

Zdroj : http://www.dpmost.cz/files/Cenik_reklamy_DPmML_2009.pdf

Po porovnání této tabulky s tabulkou č. 5 je zřejmé, že Dopravní podnik měst Mostu a

Litvínova a.s. mají sazby pro celoplošné reklamy na autobusy nižší než Dopravní podnik

Ostrava a.s., a to o více než polovinu.

Sazby v tabulkách za celovozové reklamy na tramvajích ukazují, že ceny v porovnání

s Dopravním podnikem Ostrava a.s. (kde cena za celovozou reklamu na tramvajích typu T3

činí 168 000 Kč na jeden rok, na dva roky cena činí 271 000 Kč a na tři roky 371 000 Kč)

jsou téměř o polovinu nižší a v některých případech dokonce nižší o více než polovinu.

Oba podniky uvádějí stejnou minimální a maximální dobu provozu celovozové reklamy, a

to jeden a tři roky. Podniky také finančně zvýhodňují víceleté zakázky.



Vendula Křížková: Metody prodeje reklamních služeb v DPO a.s.

2010 29

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a.s. si účtuje za instalaci a odstranění od

600 Kč/ 2m (bez DPH). V případě poškození laku z důvodu odstranění reklamy si podnik

dále účtuje za odstranění zbytkového lepidla částku 400 Kč/ 2m , za opravu laku karoserie

1 500 Kč/ 2m a za instalaci polepů evidenčních čísel, rychlostních terčíků, LPG, loga

společnosti 500 Kč/sada. Dopravní podnik Ostrava a.s. tuto skutečnost neuvádí, a je tedy

zahrnuta v ceně za reklamní službu.

V obou dopravních podnicích je možnost v rámci celovozové reklamy nástřik vozů dle

požadavků odběratele. Ceny nástřiku vozidel se odvíjí od typu a velikosti vozu. Dopravní

podnik Ostrava a.s. dokonce nabízí v případě využití barevného základu z předchozí

reklamy slevu formou snížení provozní ceny (neplatí při použití podnikového barevného

označení vozidel). Tuto možnost slevy DPmML nenabízí.

Srovnání tramvajových zastávkových přístřešků není možné, neboť tento druh

reklamních služeb Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova nenabízí.

Výše uvedené cenové rozdíly se vzhledem k nižšímu počtu obyvatel, a tím i menšímu

počtu přepravy osob dopravním podnikem daly očekávat.

Počet obyvatel k 31.12.2009 činí v Mostě 67 053 a v Litvínově 26 554, dohromady tedy

93 607 obyvatel. [23],[24]

Ostrava má 314 467 obyvatel (k 31.12.2009). [25]
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5 Návrhy na optimalizaci prodeje reklamních služeb

I když poskytování a provozování reklamních služeb Dopravním podnikem Ostrava a.s.

není hlavním posláním a náplní jeho hlavní podnikatelské aktivity, tak zjištění, že počet

uzavřených smluv za období jednoho roku se stále snižuje, je poněkud znepokojivé. Tento

pokles lze přičítat dvěma okolnostem. Jednak jsou zde patrné vlivy menšího zájmu o

reklamní služby ve společnosti obecně, a pak také zásadní vliv, kterým je světová finanční

krize. Ta se na úpadku zájmu o reklamní služby v podobě počtu uzavřených smluv

projevuje již druhým rokem velmi výrazně.

Ve srovnání období 2006 - 2009 lez vysledovat konkrétní vývoj poklesu celkového počtu

uzavřených smluv na reklamní zakázky, který dosáhl na konci tohoto čtyřletého období

hodnoty 717 uzavřených smluv. Na základě těchto faktů je potřeba se zamyslet nad

možnostmi a způsoby, jak oživit tuto podnikatelskou aktivitu.

Mezi možnými návrhy by mohlo být zavedení nového způsobu propagace nabídky prodeje

reklamních služeb (stávající formy viz kap. 4.2.4), a to formou akustického oslovení

cestujících krátkým sloganem v zařízení umístěném v dopravních prostředcích. Všechna

vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s. jsou vybavena akustickým zařízením,

umožňujícím nejen vyhlašovat do prostoru cestujících aktuální názvy zastávek, ale také

různá provozní hlášení. Zavedení této reklamy na vlastní nabízené reklamní služby by

mohlo přispět ke zvýšení počtu zákazníků. Je však jasné, že tato forma propagace by

oslovila především koncové klienty a nikoli agentury, které se na celkovém počtu zakázek

podílejí výrazněji (viz kapitola 4.2.3 Pronájem reklamních ploch prostřednictvím

reklamních agentur)

S ohledem na stávající využití tohoto akustického zařízení, by však bylo potřeba velmi

citlivě navrhnout období, ve kterém by se tato forma reklamy provozovala. Nadměrně

časté provozování takového hlášení by se totiž mohlo stát ve svých důsledcích

kontraproduktivní a mohlo by naopak potenciální zákazníky odradit. A proto navrhuji, že

reklamní slogan by se nevysílal celý den, ale například pouze v ranní špičce, a to pouze

několikrát, nejlépe v měnících se časech, aby nezastihl vždy stejnou pravidelně se

opakující strukturu cestujících. Po dotazu na zaměstnance Dopravního podniku jsem

zjistila, že by tato forma propagace byla technicky možná.
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Jiný optimalizační návrh spočívá v zavedení nového formátu reklamy do celkové nabídky,

a to reklama umístěná na schodech dopravního prostředku. Myslím si, že pro vnímání

reklamy je umístění právě na tomto místě vhodné, protože při nástupu či výstupu se na

schody každý dívá, s ohledem na svou vlastní bezpečnost. Takováto reklama by však

zřejmě byla zákazníky využívána pouze pro jednoduchá reklamní sdělení. Napadá mě

například reklama s logem a názvem firmy (třeba i s údaji o otevírací době). Zákazníci by

si totiž uvědomovali, že cestující mohou pohledem na tuto reklamu věnovat pouze velmi

krátký čas při nastupování do vozidla. Přesto se tento prostor jeví jako potenciálně velmi

atraktivní. Tyto reklamy uvnitř vozu by samozřejmě byly k vidění i pro cestující, kteří

čekají venku na zastávkách.

Jako další optimalizační krok k dosažení lepších výsledků v tomto segmentu podnikání

Dopravního podniku Ostrava a.s. bych navrhla úpravu ceníku reklamních služeb v pasáži

celovozová reklama. Domnívám se, že výraznější snížení ceny u této reklamní služby by

přineslo zvýšení počtu zakázek v této části nabídky. Nedá se říci, že by tato reklama byla

příliš drahá ve své podstatě, ale je potřeba si uvědomit, že kromě samotného pronájmu

vozidla musí zákazník zaplatit poměrně vysokou částku za výrobu a polep vozidla.

Domnívám se, že právě vysoké náklady na výrobu reklamy, spolu s ceníkovou cenou jsou

jakousi brzdou ve větším využívání této formy reklamy pro podnikatele. Konkrétně bych

navrhovala snížení základních cen celovozových reklam o cca 30 %.



Vendula Křížková: Metody prodeje reklamních služeb v DPO a.s.

2010 32

6 Závěr

V úvodu bakalářské práce s názvem „ Metody prodeje reklamních služeb v Dopravním

podniku Ostrava a.s.“ jsem uvedla seznámení se s podnikem a jeho charakteristikou.

V následující kapitole jsem provedla analýzu reklamních ploch určených k prodeji

reklamních služeb. Seznámila jsem se s nabízenými reklamními službami Dopravního

podniku Ostrava a.s., přičemž podrobněji sem se zaměřila pouze na některé vybrané druhy.

Šlo o reklamní služby uvnitř vozidel MHD (a to reklamní letáky ve vnitřním prostoru

prostředků MHD), vnějšku vozidel (konkrétně celovozová reklama na dopravních

prostředcích MHD) a mimovozové reklamy (např. tramvajové zastávkové přístřešky). Jako

další jsem provedla analýzu smluv uzavřených na reklamní služby za rok 2009 a zjistila

jsem, že nejvíce smluv bylo uzavřeno na reklamní letáky, které se umisťují ve vnitřním

prostoru vozidel MHD, proto jsem následně tuto analýzu zaměřila právě na tento druh

uzavřených smluv. Vyčetla jsem že, největší počet uzavřených smluv na reklamní letáky

v jednotlivých měsících za rok 2009 bylo v měsíci září a to v počtu 49 smluv a nejméně

však v měsíci červenec v počtu deseti smluv. Také jsem zjistila, že z pohledu obsahu

sdělení v drtivé většině tištěných reklam šlo o inzerci komerční, neboť jejím obsahem byly

nejrůznější prezentace firem s aktuálními nabídkami zboží a služeb. Tyto reklamní

prostředky se také hojně používaly rovněž k propagaci nejrůznějších kulturních akcí, tedy

koncertů, festivalů, vernisáží, programů kin, divadel, kulturních domů apod. Celkový počet

uzavřených smluv od roku 2005 začal klesat. V další kapitole jsem provedla analýza

ceníků a způsobu prodeje reklamních služeb a srovnání ceníků s Dopravním podnikem

měst Mostu a Litvínova. Sazby v ceníku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova jsou

nižší, přičemž například z pohledu počtu obyvatel, který se liší o 220 860 obyvatel, se tato

skutečnost dala předpokládat. Dopravní podnik Ostrava a.s. využívá tři způsoby prodeje

reklamních služeb, a to přímý prodej reklamní služby, nabídka zpracování reklamního

sdělení s následným prodejem reklamní služby a prodej reklamních služeb

zprostředkovatelským agenturám. V poslední kapitole jsem jako návrh na optimalizaci

prodeje reklamních služeb navrhla čtvrtý způsob prodeje a to pomocí krátkého sloganu

v rozhlasovém vysílání v dopravních prostředcích Dopravního podniku Ostrava a.s. Další

návrh jsem učinila v rozšíření nabídky s možností umístění reklamy na schodech

dopravního prostředku.
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