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Jako primární zdroj informací o speciál-
ních nabídkách uvedlo ve studii Promoti-
onInsights 2019 letáky v oblasti potra-
vin 85 % dotázaných. Internet uvedlo 
71 % respondentů. Zajímavé je z tohoto 
pohledu srovnat oblast drogerie, kde le-
táky primárně používá 81 % dotázaných, 
kdežto internet uvedlo podstatně méně 
(60 %). Ze studie vyplývá i generační 
rozdíl v pojetí zdrojů informací o akcích, 
a to zejména u elekroniky, kterou naku-
puje převážně mladší generace, a proto 
je přirozené, že nejčastěji (80 %) respon-
denti uváděli jako hlavní zdroj informací 
internet, nicméně i zde si velmi dobře 

(na 2. místě) vedou letáky. Ty jako hlavní 
zdroj informací o novinkách uvedlo 68 % 
respondentů. Podobný vliv je patrný také 
v oblasti DIY, kde spotřebitelé vyhledávají 
informace nejčastěji na internetu (71 %), 
nicméně letáky jsou primárním zdrojem 
pro 67 % dotázaných. 

DRUHÝ JE E-MAILING
Nezanedbatelným komunikačním pro-
středkem je při podpoře prodeje elektro-
nický newsletter. Jeho důležitost je oproti 
letákům a informacím z internetu ovšem 
méně než poloviční. E-mailing v oblasti 

potravin uvedlo jako hlavní zdroj 38 % 
respondentů, u drogerie 29 %, u elektro-
niky 27 % a kutilové jej za primární zdroj 
považují pouze ve 23 %. Za významný 
prvek je stále považována TV reklama, 
kterou jako zdroj primárních informací 
uvedlo u potravin 36 %, u drogerie 23 %, 
u elektroniky 25 % a u DIY 24 % dotáza-
ných. Teprve za nimi se umístila reklama 
v časopisech, reklama v novinách, na 
billboardech a v rozhlase. Jako zajíma-
vost je možné uvést, že u potravin si re-
klama v rádiu, v denících a v časopisech 
vede zhruba stejně, jako prvotní zdroj ji 
uvedlo 14 % respondentů.

OBLIBA ZŮSTÁVÁ
„Při srovnání let 2017 versus 2019 je 
možné pozorovat zcela nepatrný pokles 
akceptace letáků v oblasti potravin, kde 
se jejich hodnocení coby prvního zdroje 
informací snížilo o jedno procento z osm-
desáti šesti na osmdesát pět procent. 
Spolu s tím, jak dorůstá mladší gene-
race, která se stává nakupujícími spo-
třebiteli, je logické, že si polepšil inter-
net – šedesát sedm versus sedmdesát 
jedna procent – a e-maily rozesílané ob-
chodníky, které vyrostly ze třiceti tří pro-
cent na třicet osm. V této souvislosti je 
ovšem zajímavé, že navzdory tomu, že 
mladší generace opouští klasickou tele-
vizi a přesunuje se do on-linu, polepšila 
si také televizní reklama, a to ze třiceti 
dvou na třicet šest procent, a reklama 
v rádiích z devíti na čtrnáct procent,“ shr-
nuje dlouhodobé trendy v oblasti reklamy 
a promočních akcí Jan Čepelák, ma-
nažer společnosti Focus Cz Marketing-
-and IT Research. Poklesla ale pozornost 

PRODEJ STÁLE 
EFEKTIVNĚ PODPORUJÍ 
LETÁKY

I PŘES VLIV POKRAČUJÍCÍ DIGITALIZACE 
JSOU TIŠTĚNÉ LETÁKY HLAVNÍM ZDROJEM 
INFORMACÍ PRO PŘEVÁŽNOU ČÁST 
SPOTŘEBITELŮ. 

Data společnosti Focus CZ Marketing- and IT Research 
zpracovaná ve studii PromotionInsights 2019, jejichž 
sběr proběhl v květnu v ČR a dalších 16 zemích, ukazují, 
že letáky stále tvoří velmi důležitý prvek podpory prode-
je. V oblasti potravin a drogerie je respondenti jmenovali 
jako první zdroj informací.

Zatímco leták „jde za zákazníkem“, prezentace zboží a POS materiály na něj čekají 
v prodejně. Jak například upozornit zákazníky, že nealkoholické Birell osvěžení pro letní 
parné dny najdou i v pivním, nealko a alko oddělení supermarketu? Značka k tomu ve 
vybraných prodejnách Tesco od začátku května využívá nové regálové čelo od společnosti 
Dago. Jeho nejvýraznějším prvkem je rozpůlené jízdní kolo.
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ČESKÁ ZNAČKA THEPET+ ZÍSKALA 
„ZLATOU PERLU“
Po loňském vítězství v české soutěži Volba spotřebitelů 
a získání titulu „Nejlepší krmivo pro kočky“ si v letošním 
roce česká značka krmiv a pochoutek pro psy a kočky 
thePet+ připsala dva úspěchy v Polsku.

Tím prvním bylo získání ocenění v rámci 
průzkumu „Najlepszy Produkt – Wybór 
Konsumentów®“. Reprezentativní vzo-
rek 1 000 respondentů, spotřebitelů, vy-
bíral nejlepší produkty a značka thePet+ 
si v rámci kategorie Výrobky pro zvířata 
vybojovala zlatou medaili. 

Druhým úspěchem bylo získání ocenění v rámci průzkumu 
„Perly rynku“, což je celostátní nezávislé hlasování ma-
loobchodníků. Cílem průzkumu je udělit ocenění nejlep-

ším produktovým novinkám v nej-
důležitějších kategoriích. 
Nejlepší novinky vybírají 
porotci ze zástupců nej-
významnějších potravi-
nových řetězců na trhu. 
V rámci průzkumu „Perly 
rynku“ získala česká 
značka thePet+ tituly 
„Zlatá Perla“ v kategorii 
Krmiva pro zvířata a Po-
choutky pro zvířata. www.thepetplus.cz

u deníků (15 % vs. 14 %) a časopisů (16 % vs. 14 %) a jen ne-
patrně se změnila u billboardů (8 % vs. 9 %). 
V podstatě stejně si letáky vedou ve sledovaném období v dro-
gistickém segmentu (82 % vs. 81 %) a na stejné úrovni se drží 
také u elektroniky (68 %), kde ale na důležitosti nabývá inter-
net (78 % vs. 80 %), e-mailing (25 % vs. 27 %), televize (20 % 
vs. 25 %), a dokonce i rádio (4 % vs. 5 %). Naopak si pohor-
šily u kutilů (71 % vs. 67 %), kde jim ukrojil internet (65 % vs. 
71 %), e-mailing (21 % vs. 23 %), rádio (4 % vs. 5 %) a polep-
šily si také billboardy (6 % vs. 9 %). Naopak si pohoršila re-
klama v denících (10 % vs. 9 %) a časopisech (14 % vs. 12 %). 

K NÁVŠTĚVĚ PRODEJNY MOTIVUJÍ 
NEJVÍC
Jako hlavní motivace k návštěvě obchodu vyhrávají letáky na 
celé čáře. Na otázku, které médium vás nejvíce motivuje k ná-
vštěvě prodejny, uvedlo u potravin leták 72 % respondentů. 
Teprve daleko za ním se umístil internet (14 %), televize (6 %), 
e-mailing (5 %) a další. Podobně je tomu u léků, kde letáky 
uvedla také drtivá většina (61 %) a internet (22 %). Kutily letáky 
přitáhnou do obchodů ve 45 % a internet ve 39 %. Opačně je 
tomu jen u elektroniky, kde letáky přiměly k návštěvě prodejny 
39 % respondentů, zatímco internet 45 % dotázaných. Z ostat-
ních médií uznávají respondenti s velkým odstupem vliv e-mai-
lingu a televize, ostatní média dokázala získat podíl okolo 1 %. 
Vliv letáků na motivaci k návštěvě prodejny zůstává při srov-
nání dat za sledované období relativně stejný. U potravin je to 
72 %, u léků byl zaznamenán mírný pokles (z 62 % na 61 %), 
stejně tak u elektroniky (40 % na 39 %) a v sektoru DIY klesl 
vliv o 5 % (z 50 % na 45 %). 

POUŽÍVAJÍ SE PŘI NÁKUPU
Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejčastěji se s letáky ve 
všech čtyřech oblastech zboží (potraviny, drogerie, elektronika 
a DIY) setkávají tak, že je najdou ve svých poštovních schrán-
kách. S více než polovičním odstupem následuje jako zdroj 
letáků internet, za nímž následují letáky umístěné přímo v pro-
dejnách. Na otázku, jak obecně používáte letáky a katalogy, 
jich největší skupina (42 %) odpověděla, že je rychle prolistuje. 
Skoro třetina (29 %) je ale důkladně prolistuje, a čtvrtina (25 %) 
je používá při nákupu v prodejně. Zbytek je věnuje jiné osobě, 
aniž se do nich podívá, nebo je zahodí. Pokud už se ale leták 
v domácnosti objeví, obvykle jej přečtou dva lidé (tuto možnost 
uvedlo 46 % respondentů). Téměř třetina (28 %) uvedla, že jej 
prolistují tři osoby. Čtyři a více osob leták vidí méně často. Tato 
situace se v průběhu doby příliš nemění, protože nákup s le-
tákem uvedlo v roce 2017 43 % respondentů, zatímco v roce 
2019 41 % dotázaných. Důkladné prostudování letáku vzrostlo 
z 28 % na 29 %, rychlé prolistování z 26 % na 27 % a počet 
spotřebitelů, kteří leták předají druhé osobě, se nezměnil (2 %). 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ JE FORMÁT A4
Z dat studie vyplývá, že nejčastěji používají leták pro nákup 
zákazníci Kaufl andu. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří zá-
kazníci Lidlu, za nimiž následují nakupující v Penny Marketu, 
Albertu a Tescu. 
Nejoblíbenější formát letáku je A4, který preferuje 60 % dotá-
zaných, a téměř třetině je formát lhostejný. Zhruba stejně velká 
skupina (cca 5 %) preferuje letáky buď menší než A4, nebo na-
opak větší, přičemž tyto skupiny při srovnání ve sledovaném 
období zůstávají prakticky stejně veliké (přibylo nepatrně těch, 
kterým je formát letáku lhostejný). Spotřebitelé si však jedno-
značně (61 %) přejí dostávat letáky do schránky, s odstupem 
(17 %) prostřednictvím e-mailu do jejich počítače. Při srov-
nání dat za oba roky je patrné, že ochota přijímat letáky do 
schránek nepatrně poklesla (o 1 %), obliba e-mailingu zůstala 
nezměněna. Ve všech čtyřech zmiňovaných sektorech spo-
třebitelé nejčastěji preferují klasické tištěné letáky, u droge-
rie a elektroniky silnou pozici zastává také jejich elektronická 
podoba.

Pavel Neumann

http://www.thepetplus.cz

