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a
ago‰ka je familiérnû agentura.

ajdja [pi‰ idea] jest my‰lenkou.

ajsíkjÛ [pi‰ ICQ] je na posílání mesyãí lep‰í neÏ mejl.
ajÈák vulgo ájt˘meneãr [pi‰ IT manager] je správce sítû, takov˘ 

kmotr rybáfi.

ambrela [pi‰ umbrella] znamená zastfie‰ující nápad. Lze jej také 

prezentovat jako koncept.
animatyk [pi‰ animatic] je nejlep‰í zpÛsob, jak vnutit klientovi návrh

spotu: za neuvûfiitelnû horentní ãástku nechat animovat storáã.

ártdajrektr [pi‰ art-director] neboli grafik alias v˘tvarník vym˘‰lí

lejaut podle br˘fu, s pouÏitím mandatórií a ve spolupráci s ko-
pyrajtrem, kryjejtyvdajrektrem a ekauntem, k ruce má détépáka.

audór [pi‰ outdoor] je v‰echno, co je mimo prodejnu a slouÏí ku 

propagaci toho, co je v prodejnû. Typick˘mi audóry jsou bilbo‰e,

poustry a sitylajty.

audofdboks w [pi‰ out-of-the-box] je webová reklama, která na saj-
tû nemá pfiedem vymezen˘ prostor a poletuje si.

b
baãet [pi‰ budget] znamená rozpoãet a platí pro nûj to samé, jako 

napfi. pro dÏingl. Kromû toho, zmíní-li v br˘fu ekaunt “nískej-

baãet”, znamená to pro kreativce, aby se s tím neprdûli.

badykopy [pi‰ body-copy] vysvûtluje to, co nelze pochopit z vtip-

ného hedlajnu. Je to informace zhu‰tûná do nûkolika v˘kfiikÛ.

Autorem badykopy je kopyrajtr, spoluautorem jsou mu v‰ichni

pracovníci klientova marketingu vãetnû písafiky a vrátného.

bárneti jsou edmeni z ago‰ky Leo Burnett.

bártr [pi‰ barter] znamená pÛjãku za oplátku. Jin˘mi slovy recip-

roãní reklama, za kterou m˘dyjaselrs - rozumûj edvertájzink ekaunt

meneãr, sejlz meneãr [pi‰ media-sellers, advertising-, account-,

manager- a sales-manager] - dostanou lístky na koncert nebo per-

manentku na skvo‰.

beloudzlajn [pi‰ below-the-line, zkrácenû BTL, Moráváci fiíkají 

„betelne”] jest opakem eboufzlajn a znamená podlinkovou akti-

vitu, ãímÏ se rozumí v‰e mimo základní sadu reklamních médií,

kterou tvofií bilbo‰e, inzo‰e a spoty rozhlasové a televizní.

bejzment [pi‰ basement] v sobû nese podstatu vûci.

bejzovat foldry [pi‰ to-base-a-folder] znamená zakládat si sloÏky.

• „Zabejzujte foldr pro mesyãe,” fiíká ekaunt asistentce.

benefit pfiedmûtu reklamy je vyjádfien pfiívlastky, pfiídavn˘mi jmény

a superlativy.

bener w [pi‰ banner] je ten prouÏek, co vás zámûrnû zdrÏuje a odvádí

va‰i pozornost na vût‰inû sajt.
bilbo‰ [pi‰ billboard] alias bilbord je obfií plakát, umístûn˘ kamkoli,

kde je stejná ãi men‰í plocha neÏ má plakát sám. PouÏívá se 

k vnucování hesel a dogmatick˘ch sdûlení, z nichÏ kaÏdé dvacáté

v sobû nese maximálnû 5 % pravdy. Nesmí vyvolávat dojem, Ïe je

souãástí dopravních znaãení, aby neodvádûl pozornost fiidiãÛ od

skuteãn˘ch znaãek, ale zároveÀ musí upoutávat pozornost fiidiãÛ

- pro nûÏ je vût‰inou urãen˘ - do té míry, aby si jej zapamatovali

a jeho sdûlení si vryli do pamûti, kterouÏto pamûÈovou poloÏkou

vymaÏou jinou poloÏku, vût‰inou znaãku omezující rychlost v obci.

bord [pi‰ board] je lep‰í papundekl. Skica a ‰vihovka na nûj nale-

pené se zmûní v prezentaci a storáã.

brauzr w [pi‰ browser] je prohlíÏeã, prostfiednictvím jehoÏ jste na 

webu napadáni reklamou.

brejstóming [pi‰ brain-storming] je nedílnou souãástí br˘fingu. 

Lidé vnû ago‰ek mu fiíkají vymejvárna.

brendofka je kampaÀ na posílení povûdomí o produktu, nedá se ale

zmûfiit její edsakses.
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br˘f aneb br˘fing [pi‰ briefing] je veselá se‰lost nad zakázkou. Lze

to také ãesky vyslovit jako zadání, ãímÏ je my‰lena skuteãnost,

Ïe ti, jimÏ je úkol zadáván, jsou zadavatelem • obr˘fováni.

c
cílovka neboli cílová skupina vyjadfiuje terã, do nûhoÏ se chce re-

klama strefit. Cílovka mÛÏe b˘t jak vûková, tak pohlavní ãi pro-

fesní. Cílovkou obecnou je hlupák, kter˘ neumí do pûti poãítat,

nikdy nevidûl auto a pere na val‰e.

ãejárpíãko [pi‰ GRP alias Gross-Rating-Point] fiíká m˘dyjaplene-
rÛm, jak úspû‰n˘ byl spot v danou dobu. Nikdo jin˘ neÏ lidé z m˘-
dyjadypártmentu tomuto v˘kladu nerozumûjí.

ãekovat [pi‰ check-it] znamená slídit po chybách podfiízen˘ch a ty 

pak hlásit v˘‰.

ãenyjepejã [pi‰ junior-page] je nesmysln˘ formát inzerátu v novi-

nách; nevychází z dûlení stránky 1/2, 1/4, 1/8 atd., ale má pfii-

bliÏnû rozmûry A4 a je vÏdy na v˘‰ku.

ãobnamba [pi‰ job-number] je ãíslo zakázky.

d
dajrektmejl [pi‰ direct-mail] nebo zkrácenû dajrekt je to, co vás 

‰tve ve va‰em po‰tovním kastlíku, protoÏe jste si nic takového

neobjednali, a kdyÏ si to uÏ náhodou pfieãtete, tak potom utratíte

zbyteãnû peníze za nûco, co vÛbec nepotfiebujete, ale kdyÏ ono to

bylo tak v˘hodné!...

dajrektr [pi‰ director] je nejniÏ‰í funkce v ago‰ce. KaÏd˘ je nûãeho

dajrektrem: árt–, eksekjutyv–, ekaunt–, d˘t˘p˘–, rysep‰n–, sejlz–,

m˘dia–, kryjejtyv–, klajent–, trefyk–, fajnen‰l–, atd. Ago‰ky

zamûstnávají pouze fieditele. Bez ohledu na to, Ïe vet‰ina fiedite-

luje pouze své Ïidli.

dedlajna [pi‰ deadline] je pevn˘ ãasov˘ údaj s libovolnû posuno-

vateln˘mi hranicemi, jemuÏ ãasto pfiedchází ouvrtajm. Dedlajna

je zaklínadlem ekauntÛ, pro ártdajrektry je okamÏikem, kdy by

mûli zaãít nûco dûlat.

détépák [pi‰ dtp-operator] nepracuje v pomocném technickém pra-

poru, ale jinak se jeho práce od ãern˘ch baronÛ nijak neli‰í: i on je

trestán za své vzdûlání. âím víc toho s poãítaãem umí, tím ménû

toho v práci stíhá.

dypjÛty [pi‰ deputy] je kaÏd˘ zástupce kteréhokoli dajrektra a jeho 

funkcí je nechat si kálet na hlavu v pfiípadû prÛ‰vihÛ, a nebo loa-

jálnû mlãet, chlubí-li se dajrektr jeho prací co svou (své deputát-

níky mají ekauntdajrektr, iksekjÛtyvdajrektr, kryjejtyvdajrektr,

meneãyndajrektr, m˘dyjadajrektr, streteãikdajrektr, ÀÛbyznys
dajrektr, fajnensdajrektr; jedin˘, kdo jej nemá a kdo jej skuteãnû

potfiebuje, je kaÏd˘ ártdajrektr).

disiÏninfluensrs [pi‰ decision-influencers] jsou zoufalci, ktefií se 

bez dysiÏnmejkra neuprdnou. Buìte rádi, pokud jimi nejste.

dysiÏnmejkr [pi‰ decision-maker] je klíãová a rozhodující osoba 

s vlivem pfiedev‰ím na disiÏninfluensra.

dysplej [pi‰ display] je nûco z papundeklu, co stojí na regálu, na pul-

tu ãi na zemi, je to poti‰tûno tematicky shodnû s probíhající kam-
paní, má to mnohdy rafinované v˘seky a bigy (neboli pfiehyby)

a zámky (aby to nespadlo), má to upoutat zákazníka a donutit jej

si pfieãíst hedlajnu a následnû celou alegorii na nabízen˘ prodakt.
dyzajn [pi‰ design] je xicht ãehokoli, co nevzniklo rukou boÏí, 

napfi. pneumatiky (tam se to ale ãte bÛhvíproã dezén).

dÏingl [pi‰ jingle] je znûlka. PonûvadÏ „opatfiit znûlkou” zní blbû, 

je nutno „dÏinglovat”.

e
eboufzlajn [pi‰ above-the-line] jest opakem beloudzlajn a je syno-

nymem pro rádio, t˘v˘ãko a printy, odbornû masmédia.
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edmen [pi‰ ad-man ãi ad-men] je zkratka pro ãlovûka posedlého 

reklamou aÈ uÏ tvÛrãe, nebo konzumnû.

edsakses [pi‰ ad-success] vulgo úspû‰nost reklamy se dá zmûfiit jen 

hardly. Naproti tomu websakses w [pi‰ web-success] se dá zmû-

fiit pomocí pomûru kliksrÛ k vijÛ.

edvrãouryjel [pi‰ advertorial] je vícefiádkové plácání bez hlavy 

a paty, pfievleãené za inzo‰. Autorem je v˘hradnû kopyrajtr.

edvrtajzyn [pi‰ advertising] byly pÛvodnû v‰echny placené plochy 

urãené pro reklamu; postupem ãasu se z toho stalo synonymum

reklamy a kdekter˘ ãiãmunda, kter˘ ovládl korel, je edvrtájzy-
nejãensy.

ekaunt [pi‰ account, pfiíp. account-director] je ãlovûk, kter˘ v‰emu 

rozumí, v‰echno zná a v‰echno uÏ vidûl. Také je velmi kryjejtyv
a kdyby umûl kreslit a pracovat s poãítaãem a mûl tiskárnu, dûlal by

si v‰echno sám a nepotfieboval by ani ártdajrektry, ani kopyrajtry.

Jeho skuteãn˘m úkolem je bohuÏel pouze nabízení nápadu klientovi.
ek‰n [pi‰ action] je cokoliv, co nutí kohokoliv v ago‰ce jakkoli se po-

hnout. Jít si pro kafe je ek‰n stejnû jako promou‰n nebo kástink.

érbra‰ [pi‰ air-brush] vulgo „americká retu‰” je oblíben˘m zafiíkad-

lem bezradn˘ch ártdajrektrÛ, kdyÏ uÏ neví, jak détépákovi vnutit

svou my‰lenku fotomontáÏe.

esystent [pi‰ assistant] je k ruce kaÏdému, kdo nemá chuÈ udûlat to, 

co udûlat má.

f
faxnout ustupuje rychlej‰ímu mejlnutí.
fejs [pi‰ face] je totéÏ co imiã.

fejslift [pi‰ face-lift] je oprá‰ená staroba s novou ma‰liãkou.

fejvr [pi‰ favor] je zv˘hodnûní klienta aneb proã klientovi nevnutit

‰est inzerátÛ za cenu pûti?

fle‰ w [pi‰ flash] je multimediální formát pro reklamu na sajtû.

flipãárt [pi‰ flip-chart] je synonymem pro okázalé pl˘tvání papírem.

Streteãikdajrektr demonstruje nûkolika ‰vihy fixem po papíru for-

mátu B1 auditoriu svoji vizi. Tento proces se náz˘vá m˘tyng.

fokusgrup [pi‰ focus-group] je 10 - 12 náhodnû vybran˘ch osob za-

stupujících cílovku, jejichÏ reakce na simulovanou reklamní kam-
paÀ ago‰ka vzápûtí vyhodnotí a v˘sledky uÏije v kampani reálné.

foldrovat je totéÏ co zanésti do sloÏky, zamésti si pod vlastním 

prahem ãi bejzovat.
fulservis [pi‰ full-service] znamená, Ïe ago‰ka stojí v haptáku, kdy-

koliv si klient zamane. Také to znamená, Ïe klintovi nosí prádlo

do ãistírny a Ïe kter˘koli z dajrektrÛ oplenduje u kasy na veãírcích

a dûlá ze sebe ‰a‰ka pfii kdejaké promou‰n. Dfiív se fiíkalo b˘t

„agenturou na klíã”, nyní vût‰inou „fulservisejãensy” jsou na klíãek.

f˘dbek [pi‰ feed-back] je reakce klienta na prezentaci.

h, ch
hedlajna [pi‰ headline] je údern˘ titulek inzo‰e ãi poustru, kter˘m 

je fieãeno v‰e podstatné a zároveÀ nic, aby bylo nutno se zaãíst

do podrobnûj‰ího kopy. Hedlajna má b˘t vtipná, zároveÀ v‰ak pfií-

moãará a bez jinotajÛ (typick˘ pfiedstavitel tzv. cílovky je blbec).

Pozor - neplésti si hedlajnu s klejmem!

chvûjka viz vobler.

i, j
icebaut [pi‰ it-is-about] je ãistû reklamní terminologie. Nefiíkáme 

jí, Ïe • „taktoje”, ale „jetovotomÏe”.

ikamers w [pi‰ e-commerce] je k‰eft onlajn.

iksekjÛtyv [pi‰ executive] mÛÏe b˘t meneãr [pi‰ manager], dajrektr,

ekaunt ãi m˘dyja a nese v sobû povinnost vykonávat to, co mu

nafiídí jeho ã˘fdajrektr [pi‰ chief-director].

imiã [pi‰ image] 1. obrázek, kter˘ si uãiní okolí ze mû, z ago‰ky, 

edmen SLOVNÍK REKLAM·TINY imiã
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z kampanû, z klienta ãi z m˘dyja. Souãástí imiãe b˘vá benefit,
vizuál a korporejt, u jednotlivcÛ pak je‰tû mobil, lajfstory [ãti

life-story] ãi lafstory [ãti milenka], barák, auto, skvo‰ a dovolená

(ãím dál, tím líp). 2. w je ale zároveÀ obrázek jako takov˘, na-

mnoze na sajtû.

imiãbenk [pi‰ image-bank] je pestrobarevn˘ katalog s fotografiemi

(• fotobanka) v‰ech ÏánrÛ, ponejvíce s rozesmát˘mi ãi zamy‰le-

n˘mi byznysmeny a byznysmenkami, edmeny nevyjímaje. V kaÏdé

ago‰ce jsou hromady imiãbenkÛ, a kdyÏ v nich hledátû nûjak˘

konkrétní obrázek neznaje jeho ãíslo, poãítejte s tím, Ïe bude vÏdy

v tom posledním, aÈ s tím uÏ poãítáte nebo ne.

imiãkampaÀ [image-campaign] má vzbudit dojem, Ïe firma nevy-

hazuje peníze oknem.

inkam [pi‰ in-come] je vdûk klienta vyjádfien˘ penûzi.

intersty‰l [pi‰ interstitial] je sajta s reklamou, kterou vám ecys [pi‰ 

ad-sys] vnutí pfiedtím, neÏ se smíte podívat na tu, kterou vidût

chcete (w).

inzo‰ [pi‰ inzerát] je inzerátem, namnoze printem.

jangové jsou edmeni z ago‰ky Young & Rubicam.

jÛzr w [pi‰ user] je poãitateln˘ a tudíÏ zpenûÏiteln˘ náv‰tûvník sajty
s benerem.

k
kampaÀ [pi‰ campaign] je koordinovan˘ multimediální humbuk.

kástynk [pi‰ casting] je zrÛdnûj‰í verzí soutûÏe krásy, protoÏe ãasto 

vyhrává ‰ereda jen proto, Ïe si to reÏisér tak pfieje. Pfiesto jsou

kástynky vyhledávan˘m místem setkání ambiciózních maminek,

kalkulujících v rodinném rozpoãtu s miliony za desetivtefiinov˘

zábûr na prdelku jejich robátka.

kastovat znamená provádût kástynk.

ketering [ãti catering] je nejoblíbenûj‰í sloÏka pfii natáãení spotu. 

Ago‰ka velkoryse hostí ‰táb za peníze klienta, kter˘ jinak poãítá

kaÏdou korunu.

klájentrevjÛ [pi‰ client-review] jsou nepravidelnû organizované 

m˘tyngy, pfii nichÏ ‰éfové ago‰ky zji‰Èují od podfiízen˘ch daj-
rektrÛ stav jednotliv˘ch ãobnamba.

klejm [pi‰ claim] je krátké sousloví ãi holá vûta, která spoleãnû s lo-

gem klienta vytváfií její imiã a v níÏ se nejãastûji vyskytují vazby

typu • „vûc, která dûlá”, „nûco navíc”, „nic míÀ”, „my a nikdo

jin˘”, „my ano, jiní ne”, „krásné nûco”, „nûco, co nûco...”, „je to

o tom, Ïe...” apod.

klient je ten, kdo má vÏdycky pravdu.

kliksrÛ w [pi‰ cick-through] je skokem na klientovu sajtu z beneru.

komunikovat [koho, co] znamená hovofiitmo sdûliv‰e niãehoÏ vni-

veã. Zjednodu‰enû fieãeno: komunikace, tomunikace.

koncept je prvotní ajdja, jíÏ se v‰ichni z kreáãe ihned chytnou, roz-

mixují ji a nacpou v‰ude, kam se vejde. Koncept má vzbudit

dojem, Ïe streteãy reklamy je detailnû propracovaná. âím víc kon-

ceptÛ, tím vût‰í ‰ance, Ïe si klient vybere ten nejblbûj‰í.

kopáã viz kopyrajtr.

kopy [pi‰ copy] viz badykopy.

kopyrajtr [pi‰ copy-writer] vulgo textafi alias kopáã se vyznaãuje 

spoustou nápadÛ a mizernou ãe‰tinou. Má nûkolik nepfiátel: inter-

punkci, vyjmenovaná slova, sloh a ártdajrektry. Tûchto neb˘t, to

by se to psalo!

korporejt [pi‰ corporate, pfiíp. corporate-design] je souhrnem v‰e-

ho, na ãem klient staví svoji imiã. Hlavním smyslem korporejtu

je jeho poru‰ování, cílem jeho uÏití je vnést zmatek mezi ekaunty,

ktefií je vnímají jako zaklínadlo v pfiípadû, Ïe nesouhlasí s lejau-
tem. Lze jej potkat i ve tvaru síjaj [pi‰ corporate-identity].

kouzmykarzr w [pi‰ cosmic-cursor] je reklama, která neustále 

poletuje sajtou za ‰ipkou kurzoru.

imiãbenk SLOVNÍK REKLAM·TINY kouzmykarzr
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kreáã [pi‰ creative-department] je ekaunty démonizovaná skupina 

intelektuálÛ, ktefií nebyli s to uplatnit se ve sv˘ch pÛvodních pro-

fesích (napfi. strojafi, uãitel, hudebník, dramatik, herec, grafik ãi

DJ), a proto se dali k reklamû. Zahrnuje kryjejtyvdajrektra, ko-
pyrajtry a ártdajrekrtry, takfieãené kreativce. NetvÛrãí sloÏkou

kreáãe je détépé, jeÏ na br˘fech zastupuje trefykmeneãr.

kreativec je membr kreáãe.

kreat˘va vulgo kreativita znamená, Ïe kaÏdá blbost, která kohokoli

z kreáãe náhodou napadla, je tûÏce vydolovaná ajdja postavená

na zku‰enosti a vzdûlání, coÏ je blbost, která mÛÏe napadnout jen

nûkoho z ago‰ky.

kryjejtyv dajrektr [pi‰ creative-director] je ãlovûk bez vkusu a es-

tetického vnímání, ale s nápady. V‰ude byl a v‰echno vidûl. KaÏd˘

nápad jeho kretivního t˘mu v nûm probudí vzpomínku na „jeden

v˘bornej spot”. Chtûl by se kamarádit s umûlci, ale oni se ne-

chtûjí kamarádit s ním. Je z toho smutn˘, a proto je pomlouvá.

Zástupce kryjejtyv dajrektra má na vizitce napsáno Deputy Crea-
tive Director a skuteãnû není niãím jin˘m neÏ deputátníkem, ãte-

n˘m ov‰em dypjÛty!

k˘ekaunt [pi‰ key-account] je ekaunt, kter˘ ví v‰echno úplnû nejlíp,

klienta zná jako Ïádn˘ z ekauntÛ a je tudíÏ pro streteãi klíãov˘.

l
leja w [pi‰ layer] je prÛsvitná vrstva nad bûÏn˘m obsahem sajty, 

která nese reklamu ve formû beneru.

lejaut [pi‰ lay-out] je • „brnkaãka a nechápeme, proã vám to trvá 

tak dlouho,” vyãítají ekaunti kreativcÛm. Lejaut se fiídí korporejtem
a kromû mandatórií obsahuje vizuál, hedlajnu a badykopy. Pozor!

Nijak nesouvisí s lejauterem!

lejautr [pi‰ layouter] je chudák, kter˘ neumí nic jiného neÏ lepit 

prezentace na bordy. Také chodí pro kafe a ãasem se vy‰vihne na

pozici ãenyjeprodjuzra [pi‰ junior-producer].

lito‰ka [pi‰ litho] je barevn˘ plát ofsetového filmu.

l˘flet [pi‰ leaflet] je obyãejn˘ leták, nejãastûji „oboustranná áãtyfika”.

m
majkrosajt w [pi‰ micro-site] je reklamní sajta, která nedá moc 

práce, ale stojí ukrutné peníze.

mandator˘s [pi‰ mandatories] jsou sadou nezbytností, bez nichÏ si 

klient neumí svoji reklamu pfiedstavit (logo, korporejt, formát,
lejaut, hedlajn, kopy, imiã a vizuál). Pokud artdajrektr pouÏije

mandatórije, má ‰anci, Ïe klient pfiistoupí na jeho kreat˘vu.

markové jsou edmeni z ago‰ky Mark/BBDO.

mejl neboli ˘mejl alias Emilova zpráva [pi‰ e-mail] je elektronická 

forma sdûlení nejvy‰‰í dÛleÏitosti, kterou kdybyste nedostali bû-

hem nûkolika minut, zhroutí se vám svût a dûjiny pfiijdou o velik˘

okamÏik. DÛleÏitou sloÏkou Emilova psaní je @, tzv. zavináã

zvan˘ at sign, zkrácenû etka (neplést s & rovnûÏ fieãen˘m et!),

znak obsaÏen˘ ve v‰ech abecedách, aniÏ kter˘koli z typografÛ

tu‰il, k ãemu bude urãen˘. Proto ho tvÛrci ˘mejlu pouÏili a dali

mu smysl (• jeden z dajrektrÛ jisté ago‰ky hlá‰e do mobilu svÛj

˘mejl, fiekl: „ ...pi‰ si: karel - uzenáã -...”)! Pozor! Mejl mÛÏe b˘t

rovnûÏ dajrekt!
mekeni jsou edmeni z ago‰ky McCann-Ericsson.

meneãr [pi‰ manager] zafiizuje komukoli cokoli, je jen o málo v˘‰ 

neÏ esystent a hodnû pod dajrektry.

mesík [pi‰ kur˘r] je pÛvodnû ãernoÏlut˘, dnes uÏ jakkoli zbarven˘ 

terminátor, typick˘ tím, Ïe se nikdy nezdrÏí déle neÏ nûkolik vtefiin.

Neplést s mesyãem!

mesyã [pi‰ message] znamená sdûlit nûkomu nûco (skuteãnû o víc 

neÏ o vágní „nûco” nejde). Neplést s mesíkem!

mobil je vûc, jejíÏ zvonûní má stejn˘ úãinek jako zvuk natahovaného

kreáã SLOVNÍK REKLAM·TINY mobil
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koltu v desperátovû dlani - pfii zacvrlikání v‰ichni majitelé mobilu

podvûdomû tasí své pfiístroje.

mudbord [pi‰ mood-board] je koláÏ z rÛzn˘ch v˘stfiiÏkÛ a barev-

n˘ch papírkÛ, zkrátka ze v‰eho, co zbylo a co by mohlo byÈ i jen

vzdálenû vyvolat v klientovi pocit, Ïe ago‰ka má streteãi pro-

my‰lenou a do detailu propracovanou.

m˘dyja [pi‰ media] je reklamní odvûtví samo o sobû. Stará se o plá-

nování inzerce, o umisÈování audórÛ, sleduje ãejárp˘ãka a sv˘-

mi anal˘zami vstupuje osobitû do prezentací klientovi. Sekci

vede m˘dyjadajrektr, dÛleÏitou osobou je m˘dyjaplenr.

m˘tynk [pi‰ meeting] je jak˘koli stfiet dvou a více lidí. M˘tynk 

mÛÏe b˘t br˘fem, brejnstómingem nebo klájentrevjÛ.

n
nachom˘tynk je spontánní a náhodn˘ m˘ting.

nalinkovat w znamená odkázat, udûlat (hyper)link [pi‰ odkaz].

o
ofysmeneãr [pi‰ office-manager] je skladník, obsluha kopírky a part-

ner pro vypalování zobákÛ.

onlajn w [pi‰ on-line] znamená civût na drát.

ouvrnajt [pi‰ over-night] neboli nocovka je fini‰ pfied prezentací. 
Po témûfi kaÏdém ouvrnajtu klient posune prezentaci na dal‰í den.

p
pejãvijÛ w [pi‰ page-view], zkrácenû vijÛ nebo impre‰n [pi‰ impres-

sion] vyjadfiuje poãet náv‰tûv na sajtû s benerem.

pek [pi‰ pack] znamená, Ïe kdyÏ si koupíte drahou reklamu, kterou 

nechcete, dostanete k tomu je‰tû reklamu, kterou nepotfiebujete.

pek‰ot [pi‰ pack-shot] je nûco mezi spotem a postpek‰otem, coÏ je 

nûco mezi pek‰otem a tegonem.

pekyã [pi‰ package] je hromada papírÛ, kterou s sebou tahají ekaunti
na kaÏd˘ m˘tynk.

píoueska [pi‰ POS, ãili point-of-sales] jsou vesmûs ti‰tûné materiály,

které chtûjí otrávit zákazníka v prodejnû do té míry, Ïe si „to” koupí

jen proto, aby mûl pokoj.

popap w [pi‰ pop-up] je reklama, která na vás na webu vyskoãí 

v samostatném oknû.

poustr [pi‰ poster] není nic jiného neÏ plakát, ale poustr líp zní. 

Jin˘mi formami mohou b˘t abrybus a sitylajt.
pozi‰jonyn [pi‰ positionning] vyjadfiuje ve streteãi konkrétní re-

klamní kampanû pozici klienta na trhu. PonûvadÏ klient nepfiizná,

Ïe je na dnû, a Ïádná ago‰ka nechce tuto skuteãnost ve streteãi

zmiÀovat a jakkoli na ní stavût, je pozi‰jonyn vÏdycky ideální.

prajmtajm [pi‰ prime-time] je hlavní vysílací ãas v televizi.

pravda v reklamû prohrává se lÏí na celé ãáfie.

prezentace je pfiehlídka mobilÛ, naÏehlen˘ch kváder, oslavn˘ch ód,

prázdn˘ch fieãí a v poslední fiadû bordÛ s vlastními lejauty.

print je v‰e ti‰tûné. Slovo „tisk” je ale ãeské, a proto se nepouÏívá.

produkt je pfiedmûtem reklamy, aÈ uÏ je to cokoli.

promou‰n [pi‰ promotion] je ek‰n, pfii níÏ jsou k ní vyãlenûní pra-

covníci ago‰ek ochotni jakkoli se poniÏovat ve jménu klienta,

aniÏ za to dojdou jakékoli satisfakce. Chodí pfievleãení za krabici

pracího prá‰ku ãi za li‰ku stavební, v lep‰ím pfiípadû rozdávají

letáãky kdekomu, kdo se jim pfiiplete do cesty. Promou‰n zna-

mená rovnûÏ, Ïe prodejny jsou ovû‰eny a pfieplnûny ka‰írovan˘mi

produkty, stojany a dyspleji. Promou‰n znamená, Ïe ekaunt pfiijde

se zadáním a s pocitem, Ïe se v‰ichni strhají, aby lacinou voÀavku

koupil cel˘ národ.

prÛfr˘dr [pi‰ proof-reader] je náruÏiv˘ ãtenáfi, kter˘ textÛm rád dává

svoji podobu. PfiestoÏe moc neovládá gramatiku a vyjmenovaná

slova, jsou mu svûfiovány korektury kopy, která vût‰inou dokope.

mudbord SLOVNÍK REKLAM·TINY prÛfr˘dr
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prypres spej‰ialist [pi‰ pre-press-specialist] je osvitkáfi, maãkaã 

knoflíku „budiÏ” na ovládacím panelu osvitky.

p˘ár ago‰ka [pi‰ P. R. neboli public-relations] je partiãka b˘val˘ch 

novináfiÛ, vyuÏívající sv˘ch známostí z minula k manipulaci s re-

dakcemi za úãelem uvefiejnûní pyjárka.

pyjárko [pi‰ press-release] alias skrytá reklama je ãinnost ovlivÀují-

cí vefiejné mínûní o klientovi (produktu) cestami nepfiímé reklamy:

interview zmiÀující konkrétní znaãku, poznámka utrou‰ená mimo-

dûk pfii televizní debatû, ale i fáma a ‰ífiení paniky.

r
reklama, jak sám název napovídá, má za úkol klamat. Klam a leÏ 

jsou proto nejdÛleÏitûj‰ími nositeli reklamy a naopak.

ryãm˘dyja w [pi‰ rich-media] je kaÏdá reklama na sajtû, která ne-

sestává pouze z linku (odkazu) a imiãe (obrázku); obvykle pfied-

stavuje spot ve fle‰i.

s
sajta w [pi‰ web-site] je cokoli, co se zobrazí na brauzru.

sapasty‰l w [pi‰ superstitial] je reklama ve velkém popapu.

selinlajn [pi‰ selling-line] je jin˘ v˘raz pro teglajn.

semtamka je ãasto pouÏívaná píoueska a je to jedna z té pfiehr‰le 

samolepek na dvefiích do kaÏdé prodejny, která má za úkol zabránit

cílovce vidût, co mají uvnitfi, a donutit ji tak ke vstupu. Pfii odchodu

stra‰í pfiíslibem pfií‰tí náv‰tûvy.

se‰na w [pi‰ session] je náv‰tûva jÛzra, bûhem níÏ sjede pár vijÛ.

sitylajt je tabule, do níÏ naráÏejí slepci.

skajskrejpr w [pi‰ sky-scraper] neboli panelák je bener na v˘‰ku.

skvér w [pi‰ square] je reklamní ãtverec na sajtû.

skvo‰ [pi‰ squash] je vedle biliáru, doutníkÛ a ‰our˘lu nejoblíbe-

nûj‰í zábavou dajrektrÛ.

slajda [pi‰ slide] je prÛhledné nûco, s ãím se ohání povût‰inou árt-
prodjÛsfii kolem skeneru. Rodil˘ âech to nûco naz˘vá diapoziti-

vem neboli diákem. Ekaunti slajdou naz˘vají v lejzrovce poti‰tûné

fólie, na nichÏ - pomocí epidiáku - prezentují klientovi svoji streteãi.
spem w [pi‰ spam] je dajrektmejl na slepo.

storáã neboli storybord [pi‰ story-board] je kreslen˘ scénáfi ke spotu.

Vyznaãuje se ‰ibeniãními ouvrnajty a tím, Ïe jakkoli schematic-

kou kresbu klient vnímá jako kásting a bazíruje pak na maximální

podobnosti.

s˘p˘jem w [pi‰ cost-per-mile] je cena za tisíc impre‰nÛ vulgo vijÛz.

‰
‰elftókr [pi‰ shalf-talker] je poutaã vkládan˘ do regálu, vznikl˘ tak, 

Ïe dlouhá papundeklová nudle se po délce pfiehne, pfiiãemÏ její

horní ãást je zatíÏena na regálu vystaven˘mi produkty, zatímco

svislá ãást poutá pozornost sv˘m úÏasn˘m dyzajnem a pfiedev‰ím

burcujícími benefity.

‰elforganajzr [pi‰ shelf-organiser] je cokoli, co drÏí zboÏí na regálu

a brání jeho vypadnutí. Potisk neboli dyzajn ‰elftorganajzru z nûj

navíc ãiní úãinnou píouesku, coÏ s sebou nese dal‰í inkam.

‰our˘l [pi‰ show-reel] je videokazeta plná reklam, z nichÏ kaÏdá 

druhá je „v˘borná” a kaÏdá tfietí evokuje v kryjejtyvdajrektrovû
pamûti vzpomínku na „jeden fakt v˘bornej spot”.

t
teglajn [pi‰ tag-line] je jin˘ v˘raz pro klejm.

tegon [pi‰ tag-on] je vysvûtlivka spotu. Vût‰inou jednou vûtou a za 

dvû aÏ pût vtefiin fiekne v‰e, co chtûl tfiicetivtefiinov˘ spot fiíci, ale

pro samé umûní na to nezbyl ãas.

tendr [pi‰ tender] je konkurs mezi ago‰kami. Lidovû komín.

trefykmeneÏr [pi‰ traffic-manager] je vût‰inou krásná mladá Ïena, 
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jíÏ ekaunt, ártdajrektr, kopyrajtr ãi détépák nikdy nefieknou ne,

aãkoli je jejich spoleãn˘m nepfiítelem, neboÈ pracuje pro v‰ech-

ny strany. ZároveÀ je v‰em hromosvodem, kdyÏ se nûco podûlá.

Dfiív se tato funkce jmenovala technick˘ redaktor.

t˘zr [pi‰ teaser] je vícefázová forma inzerce, nejãastûji uÏívaná 

v audórech. V první fázi mate, ve druhé a dal‰ích chlácholí.

v
vizuál je cokoliv, co lze zobrazit (tzv. vizualisovat) ve vztahu k na-

bízenému produktu v printech, l˘fletech, na poustrech, v televizi

a vÛbec v‰ude, kam to ago‰ka narve.

vobler [pi‰ wabbler] neboli chvûjka alias blembák je papundekl 

s pestr˘m potiskem, kter˘ se blembá na pruÏném rameni, opaã-

n˘m koncem upevnûném k regálu ãi dyspleji.
vótrmák w [pi‰ water-mark] je obyãejn˘ podtisk.

v˘jájp˘ [pi‰ V.I.P. neboli Very-Important-Person] je klient, kterému

je pro jeho dobr˘ pocit vûnována stejná péãe jako ostatním kli-

entÛm, ale ekaunt mu vsugeroval, Ïe je nûãím víc neÏ ti ostatní.

z
zafokusovat znamená pfiiznati si jak˘koli v˘sledek.

zazÛmovat v sobû nese poÏadavek pfiiblíÏení.

zÛmit! [pi‰ zoom-it] fiekne ten, kdo nechápe demonstrovanou ajdju, 

protoÏe není jeho.

❦
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t˘zr SLOVNÍK REKLAM·TINY Neplacená inzerce

Vysvûtlivky:

w t˘ká se pfiedev‰ím reklamy na webu

• za touto znaãkou následují terminologická

spojení, fráze a kli‰é

kurzivou je uveden odkaz na jiné heslo


