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Marketing v médiách 

Voliteľný predmet 
 

1. Teoretické východiská mediálneho marketingu – definovanie základných pojmov, 

mediálny marketing, mediálny trh, dvojité chápane mediálneho trhu, systém médií na 

Slovensku, televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie, periodická tlač, tlačové 

agentúry, segmentácia v mediálnom marketingu, kritériá segmentácie, mediálne 

agentúry, media representative, media buyer. 

 

2. Vlastnícke mediálne skupiny, koncentrácia médií, deregulácia vlastníctva, 

ekonomizácia médií. 

 

3. Produkt televízie a jeho postavenie v marketingovom mixe. Marketingový mix 

z pohľadu médií. Produkt v mediálnom marketingu. Produkt ako program. Produkt 

ako vysielací čas, reklamný priestor. Využitie reklamného priestoru v televíziách. 

Reklamný spot. Sponzoring. Teleshopping. Product placement. Výhody reklamy 

v televízii. 

 

4. Produkt rádia a jeho postavenie v marketingovom mixe. Špecifiká reklamného 

priestoru v rádiách. Produkt ako program. Produkt ako reklamný priestor. Reklamný 

oznam. Reklamný spot. Reklamná rozhovor. Sponzorovaný odkaz. Špeciálny produkt. 

Špecifiká komunikácie s inzerentmi. Predaj reklamného priestoru v rádiách. 

 

5. Produkt vydavateľstva a jeho postavenie v marketingovom mixe. Špecifiká 

reklamného priestoru v tlačených médiách a jeho využitie. Výhody a nevýhody 

reklamy v tlači. Inzercia a PR v tlači. Umiestnenie reklamy v printových médiách. 

 

6. Cena v mediálnom marketingu. Agresívna cenová stratégia. Defenzívna cenová 

stratégia. Cena reklamného času v televízia. Stanovenie ceny na základe cenníka. 

Stanovenie ceny na základe dohody, ktorá vychádza z násobku GRPs a ratingu. 
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Garantované a negarantované spoty. Cena špeciálnych blokov. Faktory ovplyvňujúce 

tvorbu ceny. Stratégie predaja reklamného času. Nástroje úpravy cenníkovej ceny 

spotov – spot index, sezónny index, double brand index, index pozície,  množstevné 

zľavy, agentúrne zľavy, skonto. Cena inzercie v tlačených médiách.  

 

7. Distribúcia v mediálnom marketingu. Formy distribúcie v elektronických médiách 

a v printových médiách. Abonencia. Mailing. Priamy predaj. Marketingová 

komunikácia v mediálnom marketingu.  

 

8. Marketingová komunikácia v médiálnom marketingu. Dôvody na realizáciu 

reklamnej kampane jednotlivých médií. B2C komunikácia, B2B komunikácia. 

Integrovaná marketingová komunikácia. Faktory ovplyvňujúce zostavenie 

komunikačného mixu. Selfpromotion.  

 

9. Komunikačná stratégia v mediálnom marketingu. Charakteristika komunikačnej 

stratégie. Typy komunikačnej stratégie – push a pull stratégia v mediálnom 

marketingu. Komunikačné stratégie zamerané na obsah komunikácie. Nástroje 

komunikácie. Porovnanie jednotlivých nástrojov komunikácie. Analýza súčasného 

stavu jednotlivých médií – špecifiká analýzy v mediálnom prostredí. Procesné ciele 

komunikačnej stratégie. Výber nástrojov komunikačnej stratégie. Implementácia 

a kontrola komunikačnej stratégie v mediálnom marketingu. 

 

10. Reklama v mediálnom marketingu. Upútavka (selfpromotion) na program televízie. 

Reklamné kampane v slovenských médiách. Osobitné druhy reklamy v mediálnom 

marketingu. Reklama pre inzerentov. Výhody a nevýhody inzerovania v konkrétnych 

médiách. 

 

11. Podpora predaja a osobný predaj v mediálnom marketingu. Podpora predaja 

zacielená na inzerentov. Podpora predaja zameraná na čitateľov, divákov, 

poslucháčov. Crosspromotion. Nové formy podpory predaja. Základné typy osobného 

predaja. Analýza kampane jednotlivých médií. 
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12. Vzťahy s verejnosťou a priamy marketing, osobný predaj v mediálnom 

marketingu. Externé a interné PR. Základné nástroje komunikácie s médiami. 

Tlačová správa, tlačová konferencia, eventy pre médiá. 

 

13. Mediálna stratégia v mediálnom marketingu. Základné fázy mediálneho plánu. 

Dosah. Frekvencia. Zásah. Náklady. Geografické a časové rozloženie kampane. 

Stratégie časového rozloženia kampane. Kritériá mediálneho mixu. 

 

14. Testovanie na mediálnom trhu. Výskumy sledovanosti a počúvanosti. Prieskum 

MML – TGI,. Prieskum RÁDIÁ. Elektronické meranie. Výskum čítanosti tlačených 

médií. ABC audit. Výskum reklamy a marketingový výskum. Hodnotenie účinnosti 

a efektívnosti reklamy. Hodnotenie účinnosti podpory predaja a public relations. 

Monitoring reklamy a inzercie. 

 

15. Nové formy komunikácie v mediálnom marketingu. Product placement – základné 

formy, virtuálny product placement, novela zákona 308/2002, product placement 

v printoch, rádiách a televíziách. Guerilla marketing – príklady, ako médiá využívajú 

guerilla marketing. Virálny marketing – porovnanie virálny marketing, word of 

mouth, buzz marketing. Využitie virálneho marketingu v médiách.  

 

16. Sponzoring v mediálnom marketingu. Sponzoring – nástroj budovania imidžu 

médií. Znaky a klasifikácia sponzoringu. Sponzoring vysielania. Podmienky 

sponzoringu v elektronických médiách. Sponzorský odkaz. Typológia sponzoringu 

v médiách. Spoločenská zodpovednosť médií. 

 

17. Význam značky v mediálnom marketingu a Corporate Identity médií. Filozofia 

v médiách, Kultúra médií. Dizajn v médiách. Logo. Slogan. Rebranding v médiách 

a jeho rozličné podoby. Analýza rebrandingových kampaní. 
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18. Komerčné využitie reklamného priestoru na internete. Špecifiká marketingu 

v onlinovom prostredí. Komerčné využitie priestoru v sociálnych médiách. Význam 

onlinového marketingu pri marketingovej komunikácii firmy.  

 

19. Analýza reklamného trhu. Trendy a megatrendy. Slovensko a zmeny na 

mediálnom trhu v posledných rokoch. Zmena vlastníkov. Vstup finančných skupín na 

mediálny trh. Zmena spotrebiteľského správania – presun od printu k televízii 

a internetu (z čitateľov sa stávajú diváci), trend zmeny obsahu, video – obsah, 

multikanálové stratégie televízií, spájanie rádií pri predaji reklamného priestoru, 

inzercia v printových médiách len ako doplnok ku kampani, internet – spoplatnenie 

obsahu, dominantná je značka programu, nie značka televízie, zmena paradigmy 

diváckeho správania (sami si vyberáme, kedy čo budeme pozerať) 

 

20.  Špecifiká marketing audiovizuálnych diel. Využitie reklamného priestoru 

v audiovizuálnych dielach. Špecifiká komunikácie a komunikačného mixu pri 

propagácií audiovizuálnych diel (film, reality show, relácia, atď.). Komunikácia 

zameraná na divákov. Komunikácia zameraná na stakeholderov. Filmový plagát. 

Trajler. Reklama. Kinoreklama. Product placement. Aplikácie a hry. Ambientné 

médiá. 
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