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Digital marketing is the new marketing aneb sítě 
jedničkou v budování značky  

 
V průběhu léta proběhl Facebook Marketing Summit v rámci EMEA regionu, kde 
odborníci nejen z Facebooku prezentovali nejnovější data a novinky ze světa 
„digitálu“. Čísla ukazují například to, že digital marketing se stává dominantním 
nástrojem marketingu a že změny, které přinesla pandemie, nebyly jen nouzovým 
řešením, ale zůstanou tu s námi nejspíše natrvalo. Klíčové strategické informace 
a novinky shrnuje Vojtěch Lambert, CEO agentury LCG New Media. 
 
Sociální sítě a mobil nabírají na dominanci 
Není tomu tak dávno, kdy se ještě diskutovalo o přínosech sociálních sítí a digitálu z 
hlediska marketingové strategie. Dnes už dominanci těchto kanálů nepopírají ani ti největší 
matadoři tradičního marketingu. Za posledních 7 let se doba strávená na sociálních sítích 
na mobilu dostala před největší médium – televizi. Zatímco u televize došlo globálně 
k poklesu denní sledovanosti o 25 minut, sociální sítě zaznamenaly nárůst o 1 hodinu na 
celkem 2,5 hodiny. Čas strávený na mobilu pak narostl dokonce o 2 hodiny na 3,5 hodiny 
denně. Tradiční média jako rádio a tisk neustále stagnují a jsou na chvostu všech médií. 
V celkovém zásahu opět dominují sociální sítě a mobil. 
 

 
 
Měnící se chování 
Díky pandemii covid-19, která zasáhla celý svět, došlo k výraznému posunu v rámci e-
commerce. Země nejen napříč Evropou hlásí až 30% růsty tržeb v meziročním srovnání, 
jak dokazují čísla z Facebook Marketing Summitu. Podobný trend vidíme i v České republice. 
Lidé se naučili nakupovat online a tato aktivita se stává naprosto přirozenou součástí života. 
Facebook na změnu poukazuje pojmem „always shopping“, kdy každý z nás může být 
neustále v procesu nákupu a čím dál víc také nakupujeme impulzivně.  



 
 
Mohlo by se zdát, že pandemie pomohla nakopnout digitální aktivity, nicméně lidé se teď 
vrátí zpět do své rutiny a budou upřednostňovat offline nákupy. Průzkumy napříč Evropou 
ale nenasvědčují tomu, že by se tento předpoklad naplňoval, a ti, kdo se naučili nakupovat 
online, tam už zůstanou. To ukazuje níže například graf z UK, kde došlo k 54% nárůstu 
v online prodejích, a na stejné úrovni se držely po celý rok. 
 

 
 
Produkty hledají lidi 
Reklama ve vyhledávačích je první věc, ke které každý marketér upírá zrak v rámci stavby 
digitální strategie. Je to ale správně i pro stávající období? Studie ukazují, že i tady dochází 
k masivní změně v souvislosti s adopcí sociálních sítí a vnímání značek. Dříve jste pro velký 
boost značky potřebovali vždy televizi. Dnes je situace jiná, pokud tedy necílíte na nejstarší 
věkovou kategorii. Velký celosvětový výzkum koncem roku 2020 ukázal, že 47 % lidí objeví 
novou značku skrze sociální sítě, což z nich dělá jedničku mezi všemi typy médií. Televizi 



pak připadá druhá příčka s 45 %. Vyhledávače pomáhají objevovat nové značky a produkty 
pouze z 34 %.  
 

 
 
Dochází tak k redefinici toho, jak strategicky přemýšlet nad kampaněmi a komunikací 
(pokud jste již takto dříve nepřemýšleli). Už to nejsou lidé, kteří hledají značky a produkty. 
Značky musí jít aktivně za cílovými skupinami a těm algoritmy dokáží servírovat to, co ony 
chtějí vidět. 
 

 
 
Velkou vlnu úspěchu sklízí v zahraničí tzv. Live shopping. V ČR tato aktivita ještě není mezi 
dominantními, ale například v Asii už tento někdy teleshoppingový styl prodeje generuje 
obrovské růsty tržeb firem. Influenceři v Asii tak už jen neukazují produkty a nebudují 
povědomí značek, ale generují prodeje v přímém přenosu.  



 

 
 
Data a zase data 
Všechny výše uvedené trendy zvyšují nároky na celkové řízení firem a propojení akvizice, 
přes práci s klienty, až po napojení na interní procesy. Firmy se tak musí přizpůsobit, nebo 
kompletně změnit – tedy dojít k transformaci, kde klíčovým prvkem jsou data a práce 
s nimi. Celková akviziční a post-akviziční část je velmi komplexní a firmy musí tyto nové 
aspekty reflektovat a implementovat změny. 
 

 
 
LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovo-výkonnostní 
kampaně. Mezi aktuální klienty patří BAYER, STOCK, HONOR (Huawei), CinemaCity, 
Schuelke, festivaly HradyCZ, MAPO Group, Nemocnice Šumperk, Loterie Korunka, Festo, 
Bondster, Perrigo a další firmy. V referencích má agentura společnosti jako Omega Pharma, 



OC Harfa, Bubbleology, Edenred, Grandhotel Pupp, BTL, Tour Espana, ERV pojišťovna, 
ERGO, BigBoard nebo Ferring. V roce 2020 se agentura stala absolutním vítězem soutěže 
WebTop100 se svou kampaní na podporu dárcovství plazmy pro klienta MAPO plasma. Více 
informací najdete na www.lcgnewmedia.cz. 
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O LCG NEW MEDIA: 
 
LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovo-výkonnostní kampaně. 
Zaměřujeme se na vytváření strategií fungování značek a společností v digitálním prostředí. Navrhujeme unikátní 
ekosystémy pro společnosti na míru ať už prodejní, brandové nebo v rámci reputation managementu. 
Specializujeme se na propojování akvizičních kanálů a budování značky skrze sociální sítě a influencer marketingu. 
Jsme partnerem Google. Pro naše klienty řídíme kampaně na území Evropy, Ruska a US. Propojujeme online a 
offline strategie pro dosažení maximálních výsledků. Více informací na www.lcgnewmedia.cz/. 
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