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SLOVO ŘEDITELE

1 000
klientů

15 000
objednávek

více než 97%
kvalita

Vážení klienti, milí kolegové a přátelé, 

jaro přináší nejen hezké počasí, ale také čerstvý vzduch. Právě 
na jaře je ideální příležitost začít dělat nové věci a pustit se do 
ambiciózních projektů. A proto přichází Česká distribuční s novinkou 
pro klienty, kteří chtějí šetřit jak svoje rozpočty, tak životní prostředí. 
O nové službě, kterou jsme pojmenovali „hromadné zánosy“, se více 
dočtete na následujících stránkách.

Naši distributoři mají o svých rajónech detailní přehled. Náš systém 
malých distribučních sektorů nám umožňuje velice přesně zjistit, ko-
lik čtenářů mají konkrétní letáky v konkrétním domě. Rozhodli jsme 
se, že těchto znalostí využijeme a pomůžeme vám tak ušetřit na tis-
ku. Naši kolegové pracovali na vývoji systému několik let, testovali jej 
v provozu a nyní jej zdokonalili tak, že jej můžeme nabídnout všem 
našim klientům. Máme ověřeno, že responze u hromadných zánosů 
zůstává stejná, protože vaše sdělení se bezpečně dostane ke všem 
čtenářům, kteří o něj stojí. 

Letáky se na sklonku minulého roku staly terčem kritiky. My v České 
distribuční věříme, že díky otevřené diskuzi se nám podaří vysvětlit, 
jaké benefity letáky přinášejí a že jejich rušení by byla chyba.

Letáky dávají práci sociálně nejzranitelnějším lidem a statisíce rodin si 
díky letákům dokážou lépe naplánovat své nákupy. Je potřeba postarat  
se o to, aby i občané bez přístupu k internetu měli možnost dostat 
se k důležitým informacím. Letáky nejsou agresivní reklama, kdo je 
nechce, nemusí je dostávat. Stačí označit si schránku. Že jsou tím 
letáky spotřebitelům sympatické, potvrzuje také čerstvý výzkum Češi 
a reklama 2019. Ten zjišťoval, do jaké míry se česká veřejnost cítí být 
přesycena jednotlivými typy reklamy. Výsledek? Nejlépe hodnocena je 
reklama v místě prodeje a výborně si vedou také letáky. Spotřebitelé  
je vnímají lépe než televizní i internetovou reklamu. Letáky v žebříčku 
porazily dokonce i sociální sítě, které byly ještě loni před nimi.

Budeme se zasazovat o to, aby se hledaly moderní nové cesty, 
jako jsou právě hromadné zánosy, a za letáky tak mohla mluvit 
především jejich efektivita.

Přeji vám mnoho pracovních úspěchů,

Petr Sikora, ředitel společnosti 
Česká distribuční 
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Rok 2018  
v České distribuční
V oboru neadresného doručování je Česká 
distribuční jedničkou na trhu. Chceme, aby 
to tak zůstalo, a proto stále usilujeme o to, 
aby byly naše služby čím dál kvalitnější. 
Jsme proto rádi, že rok 2018 znamenal 
v tomto směru spoustu úspěchů. O některé 
z nich bychom se s vámi chtěli podělit. 
Zdárně jsme překonali obtížnou situaci, 
kterou přinesl nedostatek pracovních sil, 
s nímž se loni potýkala většina společností. 
Česká distribuční udělala maximum pro 
to, aby byla těchto problémů ušetřena – 

zásluhou toho se kvalita roznosu udržela 
na 97,1 %, tedy vysoko nad garantovanou 
úrovní. Všechny úspěchy, kterých se 
nám podařilo dosáhnout, jsou především 
zásluhou našich zaměstnanců. Proto 
bychom jim rádi poděkovali za to, jak 
skvělou práci odvádějí. Velký dík patří 
i regionálním vedoucím a distributorům za 
kvalitní síť.
Také pro rok 2019 máme mnoho plánů 
a nápadů. Připravujeme vývoj mobilní 
aplikace, která umožní sledovat jednotlivé 

letáky pomocí QR kódů. Kontroly kvality 
distribuce díky ní budou zase o něco 
spolehlivější. Chystáme se investovat do 
nových technologií a geomarketingu, dále 
zlepšovat úroveň našich doručovacích 
služeb nebo obohatit datovou základnu 
a umožnit tak ještě preciznější cílení. 
Věříme, že když se daří nám, přispíváme 
tím i k úspěchu vás, našich klientů. A to je 
veliká motivace. Moc si vážíme vaší důvěry 
v nás a děkujeme za ni.

NAŠE ÚSPĚCHY:
• Jak jsme si před rokem předsevzali, 

podařilo se nám vyvinout a spustit 
novou mobilní aplikaci, která ještě 
více zefektivnila kontroly v terénu 
a urychlila následné vyhodnocení dat.

• Pracujeme na vývoji softwaru CEDI, 
který nám umožňuje pracovat rychleji 
a vytvářet kampaně na míru, přesně 
podle vašich požadavků.

• Hromadné zánosy zvládáme nyní 
ještě lépe. Podařilo se nám totiž pro-
vést další aktualizaci pro doručování. 
Díky tomu dokážeme ještě více snížit 
náklady našich klientů za tisk.

• Databázi geomarketingových dat 
jsme rozšířili o nové jevy, což umož-
ňuje lepší zacílení kampaní.

• Neustále aktualizujeme mapové 
podklady a počty aktivních schránek, 
abychom mohli poskytovat co nejkva-
litnější servis.

• Rozšířená síť zabezpečených skladů 
nám umožňuje dostat letáky rychleji 
i do hůře dostupných lokalit.

• Mezi zákazníky řetězců jsme provedli 
dotazníkové šetření o tom, jak 
vnímají letáky. Zjistili jsme, že podle 
nich alespoň občas nakupuje 90 % 
dotázaných a 12 % Čechů by v letácích 
uvítalo více informací, receptů 
a zábavy.

• Daří se nám držet stabilitu distribuč-
ní sítě a vysokou kvalitu roznosu. 
Díky tomu zůstáváme pro naše klienty 
spolehlivými partnery a v loňském 
roce jsme měli možnost navázat 
spolupráci také s mnoha novými 
zákazníky. 

NAŠE ÚSPĚCHY 
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Za výsledky naší  
práce stojí zaměstnanci 

ZE SPOLEČNOSTI
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IT ODDĚLENÍ
IT oddělení je tak trochu jiný svět. Naší práci sice nikdo další moc 
nerozumí, ale její výsledky všem usnadňují život. Na svědomí 
máme mobilní aplikace a správu systému CEDI. Staráme se také 
o bezpečnost síťové infrastruktury, a to jak uvnitř firmy, tak ve 

skladech. Aby nám šly kódy pěkně od ruky, vypijeme denně 4 kávy 
a nespočet čajů.
Perlička z oddělení 
Náš oblíbený vtip: Když jde ajťák uložit ke spánku své dítě, tak 
přemýšlí, zda jej má uložit nebo uložit jako.

GEOMARKETING
Říkáme si we2 (ne metoo, ale wetwo!). :-) A to 
nejen proto, že jsme v oddělení geomarketingu 
jen dva. Dvojka u nás zkrátka hraje velkou roli.
• 2 pracovníci;
• 2 místa – Praha a Ostrava;
• 2 hlavní pracovní nástroje – MapInfo a ArcInfo;
• 2 interní oddělení, která u nás mají 

přednostní péči – Produkce a Obchod;
• 2 externí zdroje, které při práci 

využíváme – ČSÚ a ČÚZK;
• 2 tisíce zpracovaných úkolů za minulý rok.
Perlička z oddělení 
Někdy méně (letáků) je nakonec více :-)

Geomarketing 
vždy stavíme 
na kvalitních 
základech

PROVOZ
Provozní tým usiluje o to, aby byly služby České distribuční co nejkvalitnější. V minulém 
roce jsme začali s personálními úpravami a navýšili počet zaměstnanců v řadách ma-
nažerů distribuční sítě a oblastních vedoucích. Jelikož se nám tyto změny osvědčily, tak 
i v tomto roce nám na pozici oblastních vedoucích přibyli 2 noví kolegové. 
Provoz zajistí celý proces od zpracování zakázky po její realizaci, přes zajištění logistiky, 
výdeje ze skladů, předání informací do sítě, kontrol v terénu, až po řešení reklamací a za-
jištění nápravy v případě nekvality. Toto vše zajišťuje tým jednotlivých oddělení provozu – 
produkce, doprava, kontrola kvality, manažeři distribuční sítě, oblastní a regionální vedoucí.
Jsme různorodé oddělení a každý z nás má jinou zálibu, ale co nás spojuje: 
• týmovost,
• společná školení a nepracovní aktivity ať už sportovní, nebo společenské,
• účast na koledování pro Tříkrálovou sbírku,
• „tah na schránku“.
Motem provozu je: „Naše práce nás nejen živí, ale i baví“ 



Zajímavosti  
z jednotlivých oddělení

FINANCE
Naše oddělení je dlouhodobě stabilní 
oporou celého týmu České distribuční. 
Martina v roce 2018 oslavila už 10 let ve 
funkci finanční ředitelky a František 8 let 
jako mzdový účetní. Máme ale i novou 
kolegyni. Loni se k nám přidala Jana. 
Skvěle zapadla do kolektivu a svou práci 
odvádí výborně. Vztahy utužujeme i mimo 
pracoviště – podnikáme společně různé 
aktivity, většinou výlety na hory.
Perlička z oddělení 
V loňském roce někteří z nás absolvovali 
dva náročné běžecké závody seriálu 
Horská výzva – v Beskydech a na Šumavě.

ZE SPOLEČNOSTI
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KLIENTSERVIS
Největším oceněním je pro nás spokojenost klientů, 
a tak nás velmi těší, že rok od roku vzrůstá. Pozitivní  
reakce na služby České distribuční a pochvaly za 
skvěle odvedenou práci nás motivují se dále zlepšovat.  
V září jsme byli ve Starém Městě u Uherského Hradiště  
na společném školení s oddělením obchodu. A jaký 
byl program? Parádní! Dva dny úžasně zajímavých 
prezentací z našeho oboru a diskuzí o zkušenostech  
a nových trendech, trocha adrenalinu v podobě závodů  
motokár a večerní posezení s degustací moravského 
vínečka. Od března nastoupila do týmu i nová posila 
a celý tým se rozšířil o oddělení adresného doručování,  
které k nám přešlo z provozu.
Perlička z oddělení 
Místo jarního úklidu v kancelářích rovnou stěhování! V 
březnu jsme se přesunuli do nové pracovny.

OBCHOD
My obchodníci jsme většinou první, s kým se klienti 
České distribuční setkají. Pomáháme jim sestavit 
objednávku tak, aby byla optimálně zpracovaná 
přesně na míru jejich firmě. Za uplynulý rok nás nejvíc 
těší, že se nám podařilo obsloužit až 1000 klientů.
Perlička z oddělení 
Jedna naše „lehce skeptická“ kolegyně na každé 
poradě při prezentaci svých výsledků prohlašuje: 
„To už bylo za tento měsíc všechno, příště už nic 
nebude.“ Přitom právě ona byla za rok 2018 
vyhlášená Skokanem roku a letos měla už na konci 
února přeplněný 1. kvartál.
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Každý rok  
něco nového

1. Držíme si kvalitu
I v roce 2018 jsme si udrželi vysokou kvalitu. Provedli jsme více 
než 9 tisíc vlastních kontrol, sedm tisíc kontrol jsme absolvovali 
společně s našimi klienty a další tři tisíce kontrol si provedli naši 
klienti sami. Výsledek? Stále si držíme kvalitu značně převyšující 
garantovaných 95 %. Průměrný počet reklamací na jednu 
zanesenou obchodní schránku je jenom 0,00082 %. Reklamaci 
dokážeme vyřešit v průměru již za čtyři dny.

2. Jsme vám blíž
Máme tři nové moderní sklady. Rozšířili jsme naše skladové 
kapacity, vybavili je kamerovými systémy a novinky se nevyhnuly 
ani naší skladové infrastruktuře. Díky tomu jsme optimalizovali 
doručovací časy v lokalitách, které byly dříve hůře dostupné.

3. Aktualizujeme centrální databázi
Další optimalizace procesu aktualizace podkladů z doručovacích 
lokalit, které mají za přímý důsledek snižování nákladů našich 
klientů.  Zjišťovali jsme, kteří občané nemají zájem dostávat do 
schránky reklamu. Přesčítánu máme více než třetinu všech sektorů 
a letos sčítání zintenzivníme a dokončíme. V následujících letech už 
by mělo přesčítání probíhat neustále, jelikož bude možné změny 
snadno zaznamenávat přímo z mobilního telefonu. 

4. Cílíme přesně
S každým rokem obohacujeme datovou základnu pro přesné 
zacílení adresátů za využití zdrojů od klientů, ze sčítání, vlastního 
sběru a veřejně dostupných dat. Zpracováváme široké spektrum 
ukazatelů, jako např. index stáří vs. mládí, neustále rozšiřujeme 
základnu jevů charakteristických pro ženy, muže, rodiny, typy 
zástavby a další. Díky neustálé aktualizaci nových jevů dokáže naše 
geomarketingové oddělení vytipovat oblasti, ve kterých bude vaše 
kampaň nejúčinnější.

5. Umíme realizovat i složité zakázky
Často se pouštíme do zadání, na která si ostatní netroufnou. 
Díky našemu jedinečnému geomarketingu se vloni zrealizovala 
i jedna velmi specifická zakázka: Vytvořili jsme pro distributory 
seznam adresních míst s domovními čísly z GPS souřadnic 
elektrických a datových rozvoden, kam se vylepovaly informační 
samolepky. Protože rok 2018 byl také rokem volebním (Senát, 
obce), připravovali jsme celou řadu distribučních plánů pro politické 
strany.

6. Všechna data v mobilu
Podařilo se nám úspěšně přejít na mobilní aplikaci pro kontroly v 
terénu. Nyní již můžeme aplikaci používat i při kontrole s klientem. 
Podařilo se nám tak na mobilní verzi přejít stoprocentně. 

7. Jsme oblíbeným zaměstnavatelem
Stejně tak, jako většina firem, i my v České distribuční jsme 
se v loňském roce museli vypořádat s nedostatkem volných 
pracovníků na trhu. Naštěstí jsme už v letech minulých napnuli 
naše síly k tomu, abychom pro naše zaměstnance a distributory 
byli atraktivní a spolehlivou firmou. I díky tomu se nám podařilo 
nejenom zaměstnance udržet, ale dokonce posílit náš tým 
a stabilizovat distribuční síť.

8. Těšíme se důvěře klientů
Dařilo se nám i u klientů. Povedlo se nám úspěšně oslovit nové 
klienty a většina stávajících je s námi nadmíru spokojena. Celkově 
jsme tak v roce 2018 obsloužili větší počet klientů než v roce 
předchozím. Děkujeme vám za důvěru.

VÝVOJ TRHU 
A NOVINKY

ROK 2018 V ČÍSLECH:

2  miliardy roznesených 
 reklamních letáků

19 500  kontrol v terénu

1,3  milionu dotazů

97,1 %  kvalita distribuce

71  věk našeho nejstaršího  
 zaměstnance

43  náš průměrný věk

OSM VÝHOD ČESKÉ DISTRIBUČNÍ 



Šest výhod 
reklamních letáků
1. Letáky jsou důležitým marketingovým 
nástrojem
Ročně se u nás roznesou cca 3,5 miliardy 
letáků a Češi je opravdu chtějí, zajímají se 
o ně a především podle nich nakupují. Zákaz-
níci mohou díky letákům snadno porovnat 
nabídku a vybrat pro sebe nejvýhodnější pro-
dukt. Jak jsme vloni zjistili v průzkumu, 60 % 
Čechů hledá v letácích inspiraci, informace 
o produktech nebo návody na jejich využití. 
Řetězce letáky využívají jako edukativní ma-
teriál, v němž zákazníkům vysvětlují, pro jaké 
potřeby se které produkty hodí. 
Díky letákům se nakupující dozvědí 
o novinkách nebo šíři nabídky. Leták může 
sloužit jako návod, může spotřebiteli 
vysvětlit, které produkty jsou pro něj 
nejvhodnější a proč. 

2. Letáky jsou sympatické
Letáky mají oproti reklamě v TV podstatnou 
výhodu, a to sice možnost volby a selekce. 
Reklamu buď zákazníci odmítají vyjádřením 
na svých schránkách již na začátku, nebo si 
z doručených letáků mohou vybrat takové, 
jejichž obsah je zajímá.
Titíž lidé přepnou i médii prezentovanou 
reklamu, která je nezajímá. Zásah je tedy 
stejný, rozdíl je ale v tom, že leták není 

nijak agresivní. Zůstává první volbou pro 
cílené a zájmové okruhy (nonfood, elektro, 
potraviny). 
Oproti tomu jak televizní, tak internetová 
reklama na zákazníka útočí mnohem 
agresivněji. Televizní reklama přitom ani 
nebere v potaz zájmy zákazníka a nedává 
mu možnost volby. Inzerenti jsou si toho 
vědomi, čehož budiž důkazem, že celé 
reklamní sdělení je vměstnané do pěti vteřin, 
aby zákazník nemohl stihnout reagovat 
a přepnout.

3. Počet roznesených letáků díky 
moderním technologiím každoročně klesá, 
zásah zůstává
Díky použití moderních analytických metod 
se nám daří šetřit životní prostředí. Odborníci 
z České distribuční dokáží kampaně přesně 
zacílit tak, že nabídka zamíří do schránek 
právě těch zákazníků, které zajímá, a dále 
snižujeme počty distribuovaných kusů 
například do hromadných zánosů. Naše 
společnost tak klientům může ušetřit až 
polovinu nákladů na tisk.

4. Letáky zvyšují životní úroveň 
Jenom v naší firmě dáváme pravidelnou 
práci více než 6 000 distributorům. Často 

jsou to osoby se zdravotním omezením, 
osoby se zdravotním znevýhodněním, 
maminky na mateřské nebo důchodci, kteří 
nemají jinou možnost přivýdělku. Odměna 
získaná za distribuci letáků pro ně znamená 
důležité přilepšení do rodinného rozpočtu. 

5. Letáky plní důležitou sociální roli
Především pro ty sociálně nejzranitelnější 
představují letáky jedinou možnost, jak 
si pečlivě a v klidu naplánovat nákup 
tak, aby si mohli dovolit zakoupit kvalitní 
potraviny. Letáky jsou používány nejčastěji 
spotřebiteli, kteří mají omezenou schopnost 
nebo možnost získat stejné informace 
na internetu. Pomáhají jim zorientovat 
se v šířce nabídky a šetří již tak napjaté 
rozpočty. Díky letákům si mohou nákup 
promyslet v klidu předem, posoudit 
přiměřenost ceny a v obchodě nezmatkovat.

6. Letáky jsou důležitým zdrojem informací
Letáky nejsou jen o slevách, jejich 
prostřednictvím se k zákazníkům dostávají 
důležité informace. Díky letákům se 
nakupující dozvědí o novinkách nebo šíři 
nabídky. Leták může sloužit jako návod, 
může spotřebiteli vysvětlit, které produkty 
jsou pro něj nejvhodnější a proč.
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DŮLEŽITOST LETÁKOVÉ 
KAMPANĚ
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DISTRIBUCE HROMADNÝCH 
ZÁNOSŮ

Snížení nákladů za tisk  
a přístup šetrný k životnímu prostředí

AKTUALIZACE DATABÁZE A SEKTORŮ
„Pro realizaci cílené kampaně je třeba, aby distributor umožňoval 
co nejpřesnější rajonizaci území, tedy aby byl schopný skutečně 
doručit letáky pouze do vybraných lokalit. Segmentace na takto malé 
a velmi konkrétní skupiny spotřebitelů umožňuje efektivní využití 
marketingových nákladů, na rozdíl od členění na území např. o velikosti 
PSČ nebo městské části. Česká distribuční má sektory o velikosti 
v průměru 230 schránek, takže dokonce dovedeme zacílit třeba jen 
na část ulice. Je to nejpřesnější cílení na českém trhu,“ vysvětluje Jan 
Senohrábek, náš odborník na geomarketing.
Pravidelná aktualizace schránek je doménou České distribuční. 
Věnujeme se jí celoročně od jednotlivých regionálních vedoucích 
(sběr dat), přes digitalizaci dat až po konečné počty schránek 
za jednotlivé sektory. Garantem správnosti dat je oddělení 
geomarketingu. Celý tento proces zpravidla vyústí v oznámení 
nové datové sady v květnu či červnu daného roku. 
Co se všechno ale aktualizuje? Počet schránek domácností, počet 
schránek firemních, počet odpíračů reklamy, počet nedostupných 
vchodů, počet hromadných zánosů. Na základě těchto dat se 

 
poté upravují i hranice distribučních sektorů především z důvodu 
výstavby nových domů tzv. na zelené louce. Právě novým bytům 
pak věnujeme zvýšenou pozornost, zejména bytové domy se 
totiž zalidňují postupně a někteří rezidenti kupují tzv. investiční 
byty. Domovní číslo, respektive schránka, jsou sice přidělené 
po kolaudaci, to však ještě neznamená, že domovní schránka 
je automaticky přičtena do distribučního sektoru, ale je nutné 
sledovat právě i tzv. obydlenost domu (bytu).
Proměnlivost sektorů a regionů z hlediska typologie obyvatel má 
vliv na finální sestavování distribučního plánu a vybírání vhodných 
lokalit pro úspěšnou kampaň selektivní neadresné distribuce. 
Správný a přesný počet schránek hraje pak hlavní roli pro 
nákladovost (především z hlediska tisku počtu letáků na sektor).
Pro tento rok proto připravujeme novinku ve výstupu 
distribučního plánu u sektorů s bytovými domy. Ke standardnímu 
sloupci celkového počtu schránek přibyde sloupec s počty 
optimalizovanými o hromadné zánosy. 

Jak vypadá hromadný zános a kde šetříme náklady za tisk:
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DISTRIBUCE HROMADNÝCH 
ZÁNOSŮ

Stejný zisk  
za méně peněz – hromadný zános

DISTRIBUCE HROMADNÝCH 
ZÁNOSŮ 
Přemýšlíte, jak byste mohli dosáhnout 
stejných zisků za méně peněz? Chtěli byste 
optimalizovat vaši letákovou kampaň, ale 
nechcete, aby vašim zákazníkům nabídka 
nepřišla? Chcete, aby vaše kampaně byly 
šetrnější k životnímu prostředí? Máme 
pro vás řešení – hromadné zánosy. Díky 
hromadnému zánosu můžete ušetřit až 
50 % za tisk materiálů, zásah cílové skupiny 
a responze však zůstanou stejně vysoké.
Od prvního března 2019 jsme spustili 
vylepšenou službu hromadných zánosů 
vhodnou pro vchody s více než 30 

domácnostmi na jeden adresný bod, které 
požadují hromadný zános nebo vhoz. To 
obvykle znamená, že mají pro letáky přímo 
vyhrazené speciální místo. Obyvatelé 
takových domů jsou informováni, že najdou 
své oblíbené letáky nikoliv ve schránce, ale 
právě na místě k tomu určeném. Díky tomu 
se nabídka dostane ke všem, kteří o ni mají 
zájem, stejně tak jako dříve.

Hromadný zános
• odkladné plochy (například parapet, či  
 schod) 
• police pro reklamní materiály 
• bedny 
• stojany 

Hromadný vhoz
• otvor ve dveřích obytného domu 
Lidé vnímají hromadné zánosy pozitiv-
ně a máme zkušenostmi ověřeno, že 
responze u takto provedené distribuce 
neklesá. Stejně tak garantujeme i udržení 
kvality distribuce. Naši distributoři pravi-
delně kontrolují dostatek letáků v jednot-
livých domech a databáze hromadných 
zánosů je aktualizována každého půl roku.  
Protože chceme být k našim distribu-
torům fér, dostávají za hromadný zános 
stejnou odměnu, jako za každou jinou 
distribuci. Cena za samotný roznos se 
proto nemění. 

Klient B: 
Distribuční plán: • 1 100 000 ks • periodicita 5krát ročně Počet optimalizovaných kusů: 

• 42 500 ks 
Cena za optimalizaci databáze: 
• 42 500 * 0,5 Kč = 21 250 KčÚspora tisku za 12 měsíců:  

• 42 500 *5 distribucí = 212 500 ks

Klient A: 

Distribuční plán: 

• 1 700 000 ks  

• periodicita jednou za dva týdny

Počet optimalizovaných kusů:  

• 92 500 ks 

Cena za optimalizaci databáze: 

• 92 500 * 0,5 Kč = 46 250 Kč

Úspora tisku za 12 měsíců:  

• 92 500 *26 distribucí = 2 405 000 ks 

Úspora klienta při využití hromadných 

zánosů:
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PŘÍPADOVÁ 
STUDIE

Jak vypadá  
zakázka na klíč?

My v České distribuční dokážeme zajistit 
celou zakázku na klíč. Chtěli bychom vám 
přiblížit, jak celý proces probíhá. Je to 
opravdu snadné:

1. Poté co nás kontaktujete, domluvíme 
se s vámi na podrobnostech. Například 
upřesníme cílovou skupinu a zjistíme, co od 
kampaně očekáváte. Následně vám naši 
kolegové z oddělení geomarketingu zpracují 
distribuční plány. Díky nim si budete moci 
o nadcházející kampani udělat velmi konkrétní 
představu.

2. Vysvětlíme vám, jak byly oblasti pro distribuci 
vybrány, domluvíme se s vámi na tom, 
který den distribuce je pro vás nejvhodnější, 
a případně zaneseme vaše požadavky na 
změny. Ve chvíli, kdy budete s distribučním 
plánem spokojeni, podepíšeme s vámi 
objednávku. 

3. Následně vás seznámíme s vaší obchodní 
asistentkou, na kterou se můžete po 
celou dobu naší spolupráce s důvěrou 
obracet. Postará se o to, aby vaše kampaň 
proběhla bez problémů. Domluví se s vámi 
na harmonogramu distribuce, na termínu, 
kdy nám předáte materiály, kdy proběhne 
distribuce, a doladí vše potřebné. V případě 
vašeho zájmu pro vás zařídí i tisk letáků. 
Mezitím zajistí, aby kolegové ve firmě byli na 
distribuci vaší kampaně připraveni.

4. S asistentkou si také domluvíte formu kontroly 
kvality roznosu, která vám bude nejlépe 
vyhovovat. Asistentka vám ráno po distribuci 
potvrdí stav roznosu a následně vám také 
zašle vyhodnocení kontrol a výslednou zprávu 
a zjistí, jak jste byli spokojeni. 

LEGENDA

Zlín – rodiny s dětmi

Karviná – rodiny s dětmi

Poptávka na distribuci letáku

Dobrý den,
ráda bych u vás jménem naší rodinné firmy poptala distribuci letáků. 
Provozujeme dvě pobočky hračkářství, jednu v Karviné, druhou ve Zlíně.

Děkuji,
Brzobohatá

Poptávka na distribuci letáku

Komu: tomas.vlk@distribucni.cz
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PŘÍPADOVÁ 
STUDIE

Termíny 
Předání letáků: nejpozději 2 pracovní dny před distribucí 
Distribuční vlny: Po – St, So – Ne 
Objednávka distribuce včetně specifikace: min. 5 pracovních dní 
před distribucí

Distribuční 
vlna

Objednávka zpra- 
covaná v systému  
CEDI nejpozději

Návoz letáků na 
centrální sklad 
v Praze

Návoz letáků 
na lokální 
sklad 

pondělí – 
středa

úterý před distri- 
bucí do 12 hod.

středa před distri- 
bucí do 10 hod.

pátek dle oteví- 
rací doby skladu 

sobota – 
neděle

pondělí před distri- 
bucí do 12 hod.

středa před distri- 
bucí do 10 hod.

čtvrtek  
do 8 hod.

Nabídka  
letákové kampaně

Dobrý den paní Brzobohatá,
 
děkuji Vám za zaslanou poptávku. V příloze najdete návrh 
distribučního plánu ve vybraných lokalitách společně s mapovými 
podklady, které pro Vás připravilo naše oddělení geomarketingu.
S ohledem na specifické zaměření Vaší společnosti na rodiny 
s dětmi bych doporučoval víkendovou distribuci, kdy je materiálů 
ve schránkách méně než v průběhu pracovního týdne. Lidé 
mají o víkendu více času na „prostudování“ letáků a na reklamní 
materiály je tak lepší response.
Cenovou nabídku v příloze jsem Vám připravil pro dvě varianty 
materiálů. První varianta je na jednoduchý list A4, což je 
nejobvyklejší formát distribuce do domácnosti. Druhá varianta je 
obsáhlejší katalog o 8 stranách, kde můžete uvést podstatně širší 
nabídku Vašich produktů.

V případě, že byste měli zájem také o nezávazné nacenění tisku, 
zašlete mi prosím bližší specifikaci kvality papíru a barevnosti.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz či přání, jsem Vám k dispozici.

S přáním hezkého dne

Tomáš Vlk 
Manažer obchodu 
Mobil: +420 731 596 309 
Email: tomas.vlk@distribucni.cz 
Web: www.distribucni.cz

CENOVÁ NABÍDKA NEADRESNÉ DISTRIBUCE 
Specifikace 
Poštovní služba: neadresná distribuce 
Formát: A4 nebo A2/A4 
Gramáž: do 6 nebo do 20 g 
Periodicita: jednorázově 
Náklad: cca 6 200 ks 
Lokality distribuce: město Karviná a Zlín 
Expedice: sklad Praha, popř. Ostrava a Napajedla 

Hmotnost do Cena distribuce
6 g 0,295 Kč
20 g 0,570 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč za kus a bez DPH. Platnost návrhu je 
vždy 30 dní od jeho zaslání. 

Poptávka na distribuci letáku

Re: Poptávka na distribuci letáku

Od: tomas.vlk@distribucni.cz
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Novinky z dění na trhu
ODVAHA ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ I OCHOTA 
PŘIPLATIT SI ROSTOU, ČEŠI RÁDI SÁHNOU PO 
NOVINKÁCH I KVALITNĚJŠÍM ZBOŽÍ
Češi bohatnou a v souvislosti s tím se zvyšuje poptávka po kva-
litním jídle. Výzkum, který mezi spotřebiteli provedla společnost 
GfK, odhalil, že rádi experimentují s exotickými chutěmi a nebojí 
se zkoušet novinky. Nechávají se ovlivnit aktuálními módními 
trendy či televizními pořady o vaření. Zajímavé poznatky přinesl 
výzkum v pohledu na slevové akce. Ukázalo se, že k různým 
segmentům přistupují zákazníci odlišně. Někde se slevy vyplatí, 
zatímco jinde jsou zbytečné. U lahůdek lidé cenu tolik neřeší, 
hlavní je pro ně především chuť. Význam promocí je patrný ze-
jména u kávy. Až 70 % výdajů tvoří ty, při nichž byla káva nakou-
pena ve slevě. U masa kladou spotřebitelé důraz na český původ 
a kvalitní složení bez přídatných látek. Ne vždy je tedy výhodné 
lákat zákazníky na akční ceny. Komunikaci je vhodné založit na 
prezentaci novinek či netradičních výrobků. Oživujícím prvkem 
pak může být lifestylový obsah – zaujmou například recepty 
nebo recenze inzerovaných produktů. 

NEJSME MRTVÍ. CHCEME UTRÁCET!
Marketing & Media vydal článek, který si všímá toho, že se 
marketéři téměř nevěnují lidem, kterým už bylo padesát. 
Přitom právě jim patří drtivá většina peněz. Z výzkumu 
zaměřeného na lidi starší 50 let vyplývá, že se 78 procent 
dotázaných cítí být komerční komunikací přehlíženo. Lidé ve 
věku 50+ by ale naopak rádi víc utráceli. Právě tato „stříbrná 
generace“ je generací, která má ráda letáky a je možné s nimi 
prostřednictvím nich budovat vztah. Využila toho například 
agentura Ogilvy, která připravovala kampaň pro Lego a rozhodla 
se cílit na babičky. Podle agentury Ogilvy babičky chtějí 
nakupovat a v reklamě potřebují vidět emoci, kterou chtějí 
vyvolat. Milují letáky. Chtějí mít reklamu fyzicky u sebe a chtějí 
tam mít víc produktů, aby si mohly vybrat. 

STUDIE: I PÍSMO PRODÁVÁ
Web Médiář uveřejnil studii o tom, že typografie není jen estetic-
ký styl, ale také komunikační médium. I tvar písma v sobě totiž 
nese význam. Vědci například testovali, jaký vliv má při výběru 
zboží písmo použité na obalu. Vytvořili dvojice výrobků, které se 
lišily pouze zvoleným fontem, a nechali zákazníky vybrat, jakému 
dají přednost. Ve většině případů výrazně převážila 1 ze dvou 
nabízených variant, v některých případech měl výrobek s dobře 
zvoleným fontem až 4x větší úspěch než jeho konkurent. 
Další výzkum se zabýval účinkem písma na věrohodnost 
internetové reklamy. I v tomto případě si respondenti volili ze 
dvou možností, přičemž tentokrát se jednalo o grafické bannery 
inzerující telefon. Stejný obrázek smartphonu, stejný slogan, ale 
různě zvolené písmo vedlo k rozdílu v míře prokliků až o 32 %. Je 
tedy zřejmé, že typografie má podstatný vliv na úspěšnost ko-
munikace. Na správný výběr písma je třeba myslet také u letáků.

K NÁPADU NA ZÁKAZ LETÁKŮ SE TEĎ 
NIKDO NEHLÁSÍ. UŠKODIL BY NÁKUPNÍM 
ŘETĚZCŮM I TISKÁRNÁM
Na sklonku loňského roku přišel ministr zemědělství Miroslav To-
man s návrhem na zákaz letáků. Podle jeho slov by to pomohlo 
životnímu prostředí a ušetřilo 1,5 miliardy korun za tisk. Ministr 
uvedl, že se jedná o společný návrh jeho úřadu a Svazu obchodu 
a cestovního ruchu. Teď se ale k možnému zákazu papírových 
reklam nikdo nehlásí, uvedly Hospodářské noviny. Svaz popírá, 
že by s nápadem přišel on, a ministerstvo zase sdělilo, že jde 
o návrh samotných řetězců. Ty se však proti Tomanovým slovům 
hned postavily, protože jim letáky podle marketingových prů-
zkumů přinášejí až polovinu zákazníků. O své zkušenosti s letáky 
se podělil třeba řetězec Makro: v minulosti v něm testovali sní-
žení počtu stránek letáku a omezení zboží, které v něm nabízejí, 
trh ovšem reagoval poklesem prodejů. Zákaz by poškodil také 
tiskárny. Podle právníků se jedná o neústavní omezení podnikání.
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