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SVĚT (SE) TOČÍ ANEB OSKARA 
DO KAŽDÉ FIRMY 



Svět (se) točí: 

Stále stejně? 

 Rychlost bodu na rovníku při rotaci Země       1 
674 km/hod. 

 

Stále více? 

 



Vzpomínáte? 

Bylo to včera nebo před dávnými léty? 

 

 



Dříve se vše točilo kolem 
ANALOGU   

A/V konzumenti  

 

 



DIGITÁLNÍ REVOLUCE   

RYCHLEJŠÍ 

r. 1985 až r. 2012  300,000,000krát! 

 

 

 

 



DIGITÁLNÍ REVOLUCE   

       DOSTUPNĚŠÍ   

 

 

 

 

 

 



DIGITÁLNÍ (R)EVOLUCE   

Zvládneme ji? 

 

 

 

  



DIGITAL NATIVES 

Nová generace:  

- digitální technologie jsou  

pro ně přirozenou součástí  

reality 

- Nástup internetu a nárůst digitálních technologií 
dramaticky navýšil čas, který “digital natives” s IT a 
internetem stráví.  

 

 

 

 

  



Digitální informace  =  multimediální obsah 

Text        Hypertext – tzv. prolinky – provázanost informací 

Grafika          pohyblivá grafika, 2D animace, 3Dmodelace  
  

Fotka, analog. film               digitální filmy, 3D projekce 

mono,stereo zvuk          prostorový multikanálový zvuk     

 

MUTLIMEDIÁLNÍ PRODUKCE                      MULTISMYSLOVÁ KONZUMACE  

 

 

 

 

  

 



FILMOVÁ PRODUKCE a DISTRIBUCE 

Předsudky 

• je příliš drahá 

• je pouze na youtube 

• je obtížná vyrobit 

• je časově náročná 

• je v nízké kvalitě 

• je bez přímého výsledku 

 

 

 

  

 



CHCETE OSKARA? Natočte film 
r.2011 - 1. celovečerní film natočený 

na smartphone  

                   www.olivethemovie.com 

 

 

 

 

 

 



CHCETE FIREMNÍ VIDEO?  

Smysl: nástroj k dosažení firemních cílů  

   Příklady: 

   - zvýšit prodej 

   - sdílet hodnoty 

   - vzbudit zájem o značku 

   - sdílet znalosti, know-how 

   - zvýšit sledovanost  

 

 

 

 

 

 



NEJBĚŽNĚJŠÍ PRODUKTY 

BRAND VIDEO/SPOT/REKLAMA – posílení značky 

PRODUKTOVÉ VIDEO – představení produktů a služeb 

VZDĚLÁVACÍ/INSTRUKTÁŽNÍ FILM – interní vzdělávání, zákaznická  

    podpora 

EVENT VIDEO  - pozvánka, upoutávka, trailer na akce  

DOKUMENT/REPORTÁŽ – záznamy akcí, událostí 

VIRÁLNÍ VIDEO – vtipný/šokující obsah znamená “samodistribuci”  

 

 

 

 

 

 

 



A/V PRODUKCE tj. výroba filmů 
Neutrácejte miliony! Ani statisíce! 

 

Vysoká kvalita    BRAND/IMAGE FILM 

             PRODUKTOVÉ VIDEO 

             VZDĚLÁVACÍ FILM 

             REPORTÁŽ  

Nízká kvalita    SCREEN TUTORIAL/ FUN VIDEO 

                                        
vysoká četnost 

 



Ukázka č.1 



Ukázka č.2 



A/V DISTRIBUCE 

Neutrácejte miliony! Ani statisíce! Ani desetitisíce! 

       Ani tisíce!     

             TV reklama      Vysoká cena 

             DVD/BluRay 

             YOUTUBE - kanál  

             WEB 

             MOBIL/SMARTPHONE 

             NETWORK (PC,flash)     Zdarma 

                                         

 



VIDEO: 7x větší odezva 

Je dokázáno, že informace distribující VIDEO obsah, mají 
průměrně 7x větší sledovanost než informace bez 

audiovizuálního obsahu. 

  

- větší zapamatovatelnost 

- trvalá a neměnná informace v čase 

- rychlá a snadná přenositelnost  

 

 

                                         

 



VIDEO dokáže nahradit  

- tlusté, nudné, tištěné návody, manuály 

- drahé výroční zprávy, brožury, letáky 

- pravidelná školení (BOZP apod.)   

- sekci FAQ, tj. Odpovědi na často kladené dotazy  

- HOT linky a CALL centra 

- proslovy managementu, zdravice 

- výroční zprávy  

- absence na konferencích, workshopech, jednáních, tiskových 
konferencích  

- teambuilding a kreativního ducha  

 

                                         

 



Co dál?  

Svět se točí... 

 

A co my? 

  

Zůstaneme stát na místě nebo budeme také točit?  

 



Děkuji vám za pozornost 

 

 

  

 


