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V pﬁedposledním prosincovém t˘dnu probûhl
v redakci Typografie dal‰í z na‰ich kulat˘ch
stolÛ, u kter˘ch se scházejí pﬁední ãe‰tí
polygrafiãtí odborníci k dÛleÏit˘m tématÛm
branÏe. Tentokrát se diskutovalo na téma
„personalizace tiskovin“, úãastníky diskuse
byli Václav ·am‰a ze spoleãnosti Digitisk
(certifikovaného prodejce Xeikonu pro âR
a SR), prodejní a marketingov˘ manaÏer
evropsk˘ch operací spoleãnosti Copy General
International Martin Hofmeister, ﬁeditel pro
rozvoj a informatiku spoleãnosti Aktina
kontakt Ing. Michal Kurz, softwarov˘ analytik
spoleãnosti Xerox Czech Republic Martin
·anûk, produktov˘ manaÏer PP/DP spoleãnosti
Océ-Czech Republic Martin Kﬁikava a ﬁeditel
praÏské tiskárny Tercie Milan Mar‰o, kter˘
celou diskusi rovnûÏ moderoval. Vzhledem
k rozsahu diskuse ji publikujeme
na pokraãování.
Mar‰o: Vítám vás u na‰eho kulatého stolu,
tentokrát poﬁádaného na téma personalizace
tiskovin. K tomuto tématu nás vedla zejména
potﬁeba uplatnûní digitálního tisku. ProtoÏe
dnes je uÏ v‰eobecn˘m trendem, Ïe se tiskárny
dovybavují digitálním tiskem aÈ jiÏ barevn˘m
nebo ãernobíl˘m a vznikají i samostatné firmy,
které se zab˘vají jen digitálním tiskem.
Cílem v‰eho podnikání v tisku je vydûlat
peníze. KaÏd˘ dodavatel zaﬁízení k digitálnímu
tisku ﬁíká, Ïe vydûlat na nich mÛÏeme mimo
jiné personalizací tiskovin. Jsou zde mezi vámi
jak zástupci dodavatelÛ digitálních tiskov˘ch
strojÛ, tak dodavatelÛ softwaru, i uÏivatelÛ.
V âeské republice pﬁedstavuje dnes
personalizace z 90 % v praktickém pouÏití jen
zmûnu adresy nebo ãíslování, jak dokazují
i rÛzné ankety publikované v na‰í Typografii.
TakÏe bychom si asi mûli nejdﬁíve vyjasnit,
co je to vlastnû personalizace a jaké moÏnosti
nám dává. O vyjádﬁení bych rád nejdﬁíve
poÏádal pana Hoffmeistra, protoÏe to ﬁekl

minule moc hezky na posledním setkání, které
jsme mûli – mluvil jste o „tûle“ personalizace.
Hofmeister: Tûlo personalizace podle
mû zahrnuje mnohé. KdyÏ si vezmu dopis nebo
jak˘koliv dokument, kter˘ jde k zákazníkovi,
tak jsme schopní personalizovat úplnû
v‰echno: adresu, oslovení, rozdûlit obsah
na odstavce, mûnit barvy, fonty, obrázky... v‰e
závisí jen na tom, co chce ten, kter˘ nás poÏádá
o nûjakou sluÏbu. Staãí se zeptat na‰eho
zákazníka, jak˘m zpÛsobem chce komunikovat
se sv˘m klientem, jestli mu to chce ﬁíct pﬁímo
textem nebo poslat formou obrázkÛ. TakÏe
personalizace pro nás sahá od adresy
aÏ po individuální font pro kaÏdého cílového
zákazníka, ‰kála moÏností je obrovská.
Mar‰o: KdyÏ si vezmeme personalizaci jako
takovou, narazil jsem ze své praxe na jednu vûc:
kdyÏ chcete personalizaci pﬁipravit, je to práce.
Jednak práce s databází jako takovou, coÏ
je podle mû je‰tû nejjednodu‰‰í, kdyÏ si
tu databázi nûjak˘m zpÛsobem vytváﬁíte nebo
ji nûjak získáte. Ale nejtûÏ‰í je vÛbec vymyslet,
co vlastnû se bude personalizovat, jestli do toho
pÛjdeme, pak následuje kreativní ãást a potom
samozﬁejmû ãást finanãní. A zde si myslím,
Ïe je cel˘ problém: lidem, kteﬁí by se tím mûli
zab˘vat, tﬁeba pracovníkÛm marketingu,
se do toho pﬁíli‰ nechce. Vymlouvají se z mé
zku‰enosti na to, Ïe v˘sledná cena je vysoká,
porovnají si ji s ofsetem, ale nemají pﬁitom
zpûtné informace, co jim to dodá, kdyÏ budou
personalizovat. CoÏ bychom myslím zde také
mûli ﬁíct: jak se vlastnû personalizace hodnotí,
podle jak˘ch kritérií, co je potﬁeba sledovat. Máte
pﬁed sebou personalizovaná ãísla Typografie
a nevím, zda by nûkdo z vás dokázal podle
v˘sledku ﬁíci, která stránka je a která není
personalizovaná, která byla vyti‰tûna na ofsetu
a která na digitálu. Papír je naprosto stejn˘.
TakÏe vyvracíme i tu vûc, Ïe nelze nebo
je problémem pouÏít pro personalizaci kﬁídov˘
nebo ofsetov˘ papír. Pokud jste v na‰í databázi,
tak tady na této stránce v˘tisku bylo va‰e jméno
a byl to fiktivní rozhovor s vámi, kter˘ vás zavedl
aÏ na webovou aplikaci.
Dopﬁedu ﬁeknu, Ïe to zpÛsobilo pozdviÏení.
·anûk: Personalizace je z mého pohledu
vyjmutím nûkoho z davu. ProtoÏe je úplnû
jedno, zda mu dáte jin˘ obrázek neÏ ostatním
nebo napí‰ete jeho jméno ãi tam dáte cokoliv
jiného. V kaÏdém pﬁípadû získá pocit,
Ïe je jedineãn˘. A je úplnû jedno, jak˘m
zpÛsobem mu to dáte najevo.
Dnes ale, kdyÏ uÏ do takové kampanû dá
nûkdo peníze, tak chce jednoznaãnû vûdût,
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co mu to pﬁinese zpátky, Ïe si to jeho
zákazník pﬁeãetl a ten pocit jedineãnosti
získal, byl tou nabídkou osloven.
A pokud se to stane, pak kampaÀ splnila svÛj
úãel a dá se nûjak˘m zpÛsobem vyhodnocovat.
Nejsem odborníkem v marketingu, kter˘
by dokázal ﬁíct, jak˘m zpÛsobem konkrétnû.
Jde myslím spí‰e o taktickou otázku:
dá se to vyhodnocovat ruãnû s tím, Ïe nûkomu
roze‰lete odpovídací lístky, na kter˘ch budou
lidé za‰krtávat kﬁíÏovku nebo nûco podobného.
Nebo se to dá vyhodnocovat elektronicky
na základû toho, Ïe se lidé nûjak˘m zpÛsobem
motivují, aby se podívali na internet, coÏ je dnes
médium, které minimálnû daná skupina lidí,
kterou chci obsluhovat, zná. Obojí lze
samozﬁejmû kombinovat. V pﬁípadû
elektronického rozpisu se nám otevírá obrovské
pole, co v‰echno se dá vyhodnocovat.
Pan Mar‰o, kter˘ vidûl v˘sledky této kampanû,
mi urãitû potvrdí, Ïe lze vyhodnocovat kaÏd˘
krok daného ãlovûka na webov˘ch stránkách.
Zda tam pﬁi‰el, jestli se tam vrátil jednou nebo
nûkolikrát, co v‰echno dûlal. Jde vlastnû jen o to,
co chceme o daném ãlovûku vûdût. Pokud
kampaÀ bude smûﬁována na jednu konkrétní vûc,
dá se jí docílit velmi pﬁesnû. Pokud o sv˘ch
zákaznících chcete získat nûjak˘ profil, dá se to
pitvat aÏ tak hluboce, Ïe se osloví psycholog
a tomu se ﬁekne: Tenhle ãlovûk tam byl desetkrát
pokaÏdé pût minut, co to je … Samozﬁejmû jsou
i lidé, kteﬁí elektronickou komunikaci vyslovenû
nesná‰ejí. Pak záleÏí na tom, co chceme
od tûchto lidí dostat, coÏ je kampaÀ od kampanû
nûco jiného. Personalizace jako taková je
rozhodnû o zdroji informací o lidech, kter˘ buì
musím mít nebo je chci získat. Proto ji dûlám.
Kurz: KampaÀ se samozﬁejmû vyhodnocuje vÏdy,
nebo je to aspoÀ zcela obvyklé. Je spí‰ otázka,
zda dnes existují nûjaké srovnatelné v˘sledky.
ProtoÏe abych zjistil, zda se personalizovaná
kampaÀ vyplatila, tak ji musím porovnat
s nûãím, co se od ní li‰í vlastnû jen tou
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personalizací, bylo to napﬁíklad uskuteãnûno
v podobné dobû a tak dále. Nicménû si myslím,
Ïe základem takové kampanû jsou dvû vûci, které
jste udûlali vy v Typografii. Jednak zaujmout
nûãím nov˘m – samozﬁejmû jsme uÏ v âR
personalizaci vidûli nûkolikrát tﬁeba na pﬁebalech
nebo obálkách ãasopisÛ, ale uvnitﬁ v˘tisku
je to myslím dost v˘jimeãné. Ta novost je v tuhle
chvíli pûkná, ale samozﬁejmû nevydrÏí dlouho.
AÏ udûláte podobnou vûc po desáté a udûlá ji
dvacet lidí okolo vás, uÏ to samo o sobû nebude
takové pﬁínosné. Co je dÛleÏité a co je podle
mû klíãov˘m bodem personalizace: musí mít pro
adresáta smysl. Musíte mít nûjaké sdûlení, které
je pro nûj pﬁínosné a je skuteãnû personální, tedy
osobní. To je stra‰nû tûÏké, protoÏe musíte
za prvé mít takové sdûlení, aby se li‰ilo pﬁípad
od pﬁípadu, za druhé musíte mít data. Je to vûc
komplikovaná i z právního hlediska, protoÏe
sbírat o nûkom data není dnes úplnû jednoduché.
Jsou na to pﬁedpisy, zákony, a on s tím musí
souhlasit, musí vám ta data poskytnout
dobrovolnû. A musí jít o data, které vám
skuteãnû umoÏní personalizovat, aby to bylo
skuteãnû osobní sdûlení. KdyÏ jen prostû
vezmete napﬁíklad vûk, to není personalizace, ale
jen segmentace. I kdyÏ je samozﬁejmû také
zajímavé poslat mlad˘m tento obrázek a star˘m
tamten, ale není to ono. Aby ‰lo skuteãnû
o osobní sdûlení, tak musíte o tom ãlovûku vûdût
pomûrnû hodnû a musíte dát dohromady spoustu
lidí: ty, kteﬁí mají data a neumûjí je vytûÏit,
kreativce a cel˘ t˘m, kter˘ vám udûlá kampaÀ.
Hofmeister: Vytipovali jsme hlavní pﬁekáÏky
a komplikace pﬁi tvorbû personalizované
kampanû ve firmách, kaÏd˘ dûlá separé,
je s tím spousta práce na v‰ech úrovních
a proto vût‰ina lidí tíhne k jednoduchému
a nepropracovanému ﬁe‰ení.
Kurz: PﬁekáÏek je samozﬁejmû víc. Máte
ãasopis, to je pûkné, ale kdyÏ chcete dûlat tﬁeba
directmailov˘ dopis, je pﬁekáÏkou i âeská
po‰ta, protoÏe za nepersonalizovan˘ directmail
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vám dá cenu pod ‰esti korunami, kdeÏto
personalizovan˘ je za nûjak˘ch devût padesát.
CoÏ je bariéra, kdyÏ chcete dûlat nûjakou vût‰í
kampaÀ. MoÏná jen doãasná.
Mar‰o: Myslím, Ïe by personalizace mûla jít
po nûjak˘ch krocích, jsou zde tﬁeba velké firmy,
které zpracovávají personalizované poÏadavky
napﬁíklad bank.
·am‰a: Samozﬁejmû záleÏí na tom, zda
se budeme bavit o personalizovan˘ch sdûleních
na faktuﬁe nebo jinde. Nemyslím si ale,
Ïe by personalizace, aÈ uÏ ji tu vnímáme
jakkoliv, byla doménou marketingu. Ze své
zku‰enosti z praxe bych ﬁekl, Ïe je to vûc, která
má nejvût‰í sílu v bûÏném chování lidí, bûÏné
práci. Ne v tom, Ïe se snaÏíme získat nové
zákazníky, protoÏe tam je mnoho problémÛ.
Napﬁíklad ten, Ïe potenciální zákazníky vlastnû
neznám a pokud koupím nûjakou databázi
a pokusím se údaje z ní vyuÏít, má to spoustu
rizik. Jak právních, tak technick˘ch. Vãetnû
toho, Ïe se na ni mohu spolehnout jenom
ãásteãnû, protoÏe ta databáze pravdûpodobnû
bude poﬁízena na základû chování toho ãlovûka
ãi firmy v jiném segmentu trhu neÏ v tom mém.
Takhle se nejlépe prodávají v˘robky, které
si lidi kupují, aniÏ by si na nû mohli sáhnout.
Vynikající je to tﬁeba pro cestování, tam
je vidût, jak internetové obchodování jde
nahoru, protoÏe lidé vûdí, Ïe se tam stejnû
pÛjdou podívat aÏ na tu dovolenou.
Základ je tedy podle mne v oblasti bûÏné
komunikace se zákazníkem. Pomocí
personalizace se i firmy, které mají hodnû
klientÛ, mohou pﬁiblíÏit standardu firem, které
dûlají v‰echno individuálnû. Personalizované
sdûlení ale musí vypadat tak, Ïe bylo skuteãnû
vytvoﬁeno pro danou osobu, ne jako nûjak˘
rámec, do kterého bylo jen nûco vloÏeno. Lidé
nostalgicky vzpomínají, jak chodili nakupovat
a byl tam ten mal˘ hokynáﬁ, kter˘ je znal a pana
Nováka se ptal „tak co koãka?“ a pana
Novotného „co Ïena, uÏ je jí lépe“? A také lidem
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dûlal nabídku na základû jejich situace, která
se ale mûní. Îe jsem si jednou koupil Ïrádlo pro
psa, pﬁece automaticky neznamená, Ïe mám psa.
Tﬁeba jsem jenom hlídal psa své sestﬁe a byla to
hrozná zku‰enost a uÏ do toho nechci jít znova.
Ale abych navázal na to, co jste tady ﬁíkali: nejde
jen o tisk samotn˘, ale i o zpracování a pﬁená‰ení
dat, protoÏe jich je hodnû. Zajímav˘ projekt tﬁeba
provozuje nábytková firma ICA ve ·védsku, kde
posílají kaÏd˘ t˘den 2,5 milionu
personalizovan˘ch dopisÛ, takÏe vlastnû v‰em
‰védsk˘m domácnostem. Funguje to tak,
Ïe v pondûlí ráno spustí sedm strojÛ, které
nepﬁetrÏitû do páteãního veãera tisknou ty vûci
a pak se to pﬁipraví a roze‰le. A takhle to jde
kaÏd˘ t˘den. KdyÏ tady cestuji po âechách
a po Slovensku, naráÏím na to, Ïe hovoﬁím buì
s tûmi, co dûlají v marketingu, nebo s tûmi,
co vlastní tiskárnu a jejich mysli jsou totálnû
v zajetí konvenãních technologií. TakÏe kdyÏ
ãlovûk nûco dûlá, i kdyÏ se snaÏí b˘t kreativní,
uvaÏuje v mezích moÏného: kam moje auto
dojede, co se dá vytisknout... Prostû okamÏitû ten
nápad zahubí, Ïe to nejde, nepÛjde, tak nad tím
nebudu ani pﬁem˘‰let. Nakonec se mi jeví,
Ïe nejlep‰í lidé pro tohle jsou ti, kteﬁí s tím
nemají Ïádnou zku‰enost, do vãerej‰ka prostû
prodávali psí Ïrádlo, prodali firmu a ﬁekli si: tak
co bych zkusil, ten tisk vypadá dobﬁe, udûlám
si digitální tiskárnu. S jedním takov˘m ãlovûkem
mám schÛzku pﬁí‰tí t˘den. To je ideální
zákazník, ten prostû nemá mysl zaplnûnou
raportem a softwary. Personalizovan˘ tisk je
roz‰íﬁením bûÏné komunikace: kaÏdou nabídkou,
kaÏdou fakturou, kterou potenciálnímu
zákazníkovi dám, dûlám svÛj marketing.
Mar‰o: To jste mi vlastnû potvrdil dÛleÏitost
práce se stávajícím zákazníkem. ProtoÏe
my poﬁád hledáme nového zákazníka, ale
nejdÛleÏitûj‰í je ten zákazník, kterého mám,
toho musím o‰etﬁovat. ProtoÏe kdyÏ ztratíte
stávajícího zákazníka, tak ztratíte x tisíc korun.
·am‰a: Ale podle v˘zkumu zákazník svou
zku‰enost sdûlí aÏ osmi dal‰ím, takÏe se mÛÏe
‰íﬁit geometrickou ﬁadou jako ‰eptanda.
Mar‰o: Ano, ale je‰tû jednu vûc. My jsme
udûlali personalizované oslovení nakladatelÛ
po semináﬁi, poﬁádaném pro nû firmou Océ.
Vytiskli jsme pohlednice, koupili fotky
a vymysleli jsme si kampaÀ s otázkou: proã
to dûláte tak draho a máte plné sklady? Dávali
jsme jim tam legraãní fotky, jak jim padají
kníÏky z oken a podobnû. Odezva nûjaká byla,
ale zavolal mi jeden pán a ﬁíká: to máte asi
hodnû penûz, Ïe mÛÏete posílat po‰tou
pohlednici. Nic jiného ho nezajímalo, jenom

mi potﬁeboval ﬁíci tuto vûtu. Byl jsem tak
v ‰oku, Ïe jsem mu nedokázal vÛbec odpovûdût.
ProtoÏe jsem byl pﬁipraven˘ na jakoukoliv
otázku, ale na tuhle poznámku tedy ne. TakÏe
ani nevím, zda jsem koktal nebo co a byl jsem
naivní, telefon jsem poloÏil. To je kouzelná vûc,
Ïe vy poskytujete nûjakou sluÏbu, dáváte
do toho peníze, protoÏe je chcete oslovit
a on vám ﬁekne tohle, ono to sklouzne na ‰est
korun nebo kolik stojí ta pohlednice. CoÏ
potvrzuje to, co ﬁíkáte Vy, Ïe získat nového
zákazníka je stra‰nû nákladné, neznáte ho,
vezmete nûjakou databázi, nevíte jistû, jestli tam
je‰tû je a pﬁitom mu to posíláte.
·am‰a: Nákladné to je, ale záleÏí myslím jen
na tom, zda se nakonec rozhodnete ten náklad
akceptovat nebo ne. Já vidím vût‰í problém
v realizaci. Náklady hodnû souvisejí s tím, jak˘
je potenciál klienta, co mu mohu prodat. Jsou
obchody, kde ‰est korun za pohlednici je ãástka
pod rozli‰ovací schopnost a jsou obchody, kde
je to opravdu hodnû penûz.
Mar‰o: Je‰tû k tûm cenám. Vy jste tady ﬁekl
vûtu, Ïe nûkteﬁí jsou v zajetí urãit˘ch
technologick˘ch a dal‰ích informací. Dobﬁe,
z logiky vûci by mûlo vypl˘vat, Ïe nemÛÏu
dûlat barevn˘ tisk vût‰ího formátu, protoÏe tam
mi nabíhají koruny. Tak to udûlám men‰í.
KaÏd˘ by chtûl ale personalizovanou informaci
udûlat co nejvût‰í, jenÏe tady naráÏí právû
na cenu. Zadavatel by si mûl dát dohromady,
Ïe má na personalizaci na jednu osobu tﬁeba
pût korun a ne, Ïe vám sem pﬁijde, abychom
to udûlali personalizované a ﬁekne,
tak to spoãti, jenÏe ony to jsou potom tﬁi A4
a on se dostává na cenu tﬁeba dvacet korun,
tudy uÏ cesta nevede, to uÏ skoro nikdo nedá...

i kdyÏ nûkdo si pﬁece zváÏí, zda se mu to
vyplatí, tﬁeba u nabídky slevov˘ch karet.
·am‰a: Personalizace spoãívá v databázi.
Nepotﬁebuji to drahé za dvacet korun v˘tisk
deseti tisícÛm zákazníkÛm, ale vyfiltruji si ty,
kter˘ znám. Zde bych chtûl reagovat na pana
Kurze: já bych to posílal hlavnû tûm, které
znám, ty nové nyní nebudu oslovovat a z tûch
deseti tisíc jich budou dva tisíce, protoÏe vím,
Ïe mají tﬁi slevové karty a nebudu jim posílat
dal‰í nabídku na ãtvrtou kartu, protoÏe by byli
blázni, kdyby ji chtûli. A také jim dám nûjak˘
produkt, kter˘ spojí ty tﬁi karty do jednoho.
Na zaãátku ale musím mít produkt, kter˘ vÛbec
tímto zpÛsobem mohu prodat úspû‰nûji neÏ tím
klasick˘m zpÛsobem. Daleko pﬁed tím, neÏ
se vÛbec dostaneme k personalizaci.
Hofmeister: Vy jste ti, kteﬁí prodávají zaﬁízení...
my si ho koupíme a poskytujeme na nûm
nûjakou sluÏbu, ale pracujeme i se softwarem,
takÏe my jsme je‰tû krok pﬁed vámi.
Ale to hlavní se odehrává u zákazníkÛ,
my za nimi musíme jít a ﬁíct, podívejte
se do tûch sv˘ch databází. Nejde o nákup
databází, ale o to, jak jste ﬁíkal, Ïe potﬁebuji
získat informace o sv˘ch klientech a jsem
pﬁesvûdãen˘, Ïe oni ty informace mají, v‰ichni
je mají u sebe, ve sv˘ch databázích.
Kurz: Oni mají informace o historii,
to je samozﬁejmû úÏasná vûc. ProtoÏe mají
historii toho svého zákazníka, nemají
samozﬁejmû jiné informace, ale mají historii
toho, co ten zákazník nakoupil, o jaké vûci
má zájem a kdy je nakoupil. To je v podstatû
ten základ, to by vlastnû kaÏdá firma mûla mít.
ProtoÏe koupit databázi a nûco
z ní personalizovat pro nové zákazníky, to vám
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