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Moment pravdy je 
všudypřítomný! 

Moment pravdy (MOT: Moment of Truth) představu-
je poslední okamžik v rozhodování zákazníka o tom, 
který produkt do nákupního košíku nakonec vloží. 
Zároveň je bodem zlomu, kdy prodejce či značka mo-
hou naposled ovlivnit zákazníka ve svůj prospěch. 
Dříve patřil MOT, který zákazníka přiměl přiklonit se 
ke konkrétnímu zboží, POP komunikaci. S nástupem 
e-commerce, kde lze nákupní rozhodnutí realizovat 
kdykoliv a kdekoliv, však svou exkluzivitu ztrácí. 
Dnes má v podstatě každá komunikační platforma, 
včetně tisku, outdooru a televize, potenciál nasmě-
rovat lidi vystavené reklamě k chytrým telefonům či 
počítačům a objednávkám v reálném čase. 

Cestu k on-line nákupu z inzerátu či plakátu může 
zprostředkovat například QR kód s přímou výzvou 
ke koupi nebo image recognition aplikace. Call-to-
-action motivace je tím účinnější, čím méně bariér 
před uskutečněním nákupu stojí. K jejich odstra-
nění přispívají platformy, kde jsou zákazníci již re-
gistrováni a nemusí tak vyplňovat údaje, například 
Facebook či Google. V OOH komunikaci lze využít 
času lidí čekajících na nádražích, zastávkách či přímo 
v prostředcích hromadné dopravy, kdy může rekla-
ma získat pozornost po delší dobu, a má tedy větší 
prostor pro přímou konverzi, ať už k nákupu, přidání 
do nákupního seznamu či jen k registraci. Jako moti-
vační prvek k akci může posloužit například soutěž 
či kupon s časově omezenou slevou. 

V propojení fyzického a internetového prodeje za-
tím nejdál došel Amazon s tlačítkem Dash. U desítek 
značek lze nastavit preferovanou variantu produktu 
a v případě potřeby ji jedním stisknutím objednat. 
S pokračující digitální a technologickou renesancí 
je tak význam fyzického místa prodeje pro finální 
nákupní rozhodnutí oslabován. MOT se sice stal všu-
dypřítomným, avšak výměnou za transformaci míst 
prodeje do multisenzorického budovatele značky. 
S nadsázkou by se dalo říci, že evoluce obchodu 
rozšiřuje ATL komunikaci na POP médium a in-store 
komunikaci na budovatele brand equity po boku 
ostatních ATL mediatypů.
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