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»Pôsobivé videá sa vrhli na marketingovú on-line 
komunikáciu útokom. Do povedomia sa zapísali 
ako efektívny nástroj komunikácie, ktorý prezradí 
viac než tisíc slov. Denne sa ich objaví niekoľko 
milió nov a v ceste im nestojí žiadna prekážka, 
ktorá by spochybnila ich rezké napredovanie. Do-
minancia smartfónov, uponáhľaná doba a hlad po 
informáciách a zábave im v plnom rozsahu hrajú 
do karát.«

Veronika Rezáková,
bloggerka na podnikajte.sk1

Videá vo svete marketingu nie sú žiadnou novinkou, 
no kreatívne nápady, pokročilé technológie či ani-
mácie otvárajú stále nové a nové možnosti. Videá 

v marketingovej komunikácii používa stále väčší počet 
firiem, a keďže jeho výhody sú nespochybniteľné, možno 
očakávať, že ich počet bude aj naďalej rásť. Nielen firmy, 
ale aj stále väčšie množstvo používateľov dáva prednosť 
obsahu vo forme videa a stránky, na ktorých sa nachá-
dza, považujú za zaujímavejšie. Ide o skvelý interaktívny 
spôsob, ako osloviť zákazníkov a dostať značku pred po-
četné publikum. K najsilnejším prednostiam používania 
videa patrí jeho schopnosť zasiahnuť obrovský počet ľu-
dí. Podstatnú informáciu dokáže vyjadriť jednoznačne, 
zrozumiteľne a za relatívne krátky čas. Navyše, častokrát 
je omnoho efektívnejšie ako ostatné druhy reklám. Mi-
nútové video totiž dokáže prezradiť rovnaké množstvo 
informácií, ako takmer dva milióny slov. Videá pútajú po-
zornosť, sú rýchlo pochopiteľné a lepšie zapamätateľné.2

Vynikajúcim príkladom, ako využiť potenciál videí 
v marketingovej komunikácii symfonických telies, je 
YouTube profil Berlínskych filharmonikov (Berliner Phil-
harmoniker). Stránka, ktorá bola založená v roku 2009, 
disponuje veľkým počtom rozličných videí a v súčasnosti 
má vyše 72 miliónov vzhliadnutí. YouTube kanál je pre-
pojený s online platformou »digitálnej koncertnej siene« 
(Digital Concert Hall), ktorá poskytuje divákom živé vy-
sielanie a archív koncertných vystúpení spolu s ďalšími 
videami zo života orchestra v plnom rozsahu (YouTube 
pri niektorých videách uvádza iba skrátenú verziu s mož-
nosťou prekliknúť sa na webové sídlo filharmónie). 

Každoročne sú na stránke zverejňované krátke videá, 
ktoré majú za cieľ predstaviť dramaturgiu a účinkujúcich 
v novej sezóne ( Obr. 1). Počas približne dvojminúto-
vého videa s dynamickým obrazom i pútavým zvukom 
v pozadí sa na obrazovke premietnu desiatky mien di-
rigentov a sólistov. Súčasťou je aj počet plánovaných 
koncertov, uvedenie špeciálnych koncertných aktivít 
(edukačné programy, turné, ...), interview, dokumentár-
nych záznamov a samozrejme propagácia Digital Concert 
Hall. Spolu s takýmito propagačnými spotmi sú vždy zve-
rejňované aj záznamy z tlačovej konferencie realizovanej 
za účelom predstavenia novej sezóny verejnosti. 

1 Rezáková, Veronika: Ako správne využiť potenciál video 
marketingu? [02. 04. 2015], in: podnikajte.sk, https://www.
podnikajte.sk/manazment-marketing/c/1952/category/
marketing/article/potencial-video-marketingu.xhtml.

2 Tamtiež.
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Pomerne veľká pozornosť je v rámci video-marketingu venovaná aj špeciálnym projektom 
orchestra, akými sú napr. 360° videozáznamy z koncertov, flashmoby, uvedenie živých koncert-
ných prenosov v kinách (The Berliner Philharmoniker Live Cinema) či upútavky na edukačné fil-
movo-hudobné koprodukcie. Berlínska filharmónia nezabúda ani na mládež a detských divákov. 
V rámci projektu YouTube Symphony Orchestra sa jednotliví členovia zapojili do video-kampane, 
v ktorej pozývajú mladých umelcov zúčastniť sa projektu. Jedným z kľúčových bodov filozofie 
orchestra je spolupráca s mladými hudobníkmi a online šírenie klasickej hudby do celého sveta. 
Berlínski filharmonici sa preto stali jedným z partnerov projektu a na svojom YouTube kanáli 
zverejnili sériu videí majstrovských kurzov vzťahujúcich sa na konkurz do tohto celosvetového 
»online« orchestra. 

Na stránke sú zverejnené desiatky videí z rôznych vianočných koncertov a tanečných 
a edukačných projektov zameraných na detských divákov. Z mnohých možno uviesť výnimočnú 
akciu v rámci dňa otvorených dverí (Open day at the Berlin Philharmonie), na ktorej deti mohli 
bližšie spoznať organ Berlínskej filharmónie. Svetom tohto majestátneho nástroja ich previedol 
fenomenálny organista Cameron Carpenter v moderátorskom sprievode Sarah Willis, hornistky 
orchestra ( Obr. 2). Príležitosť dotknúť sa nástroja, stretnúť sa s koncertným umelcom a za-
žiť hudbu takpovediac »na vlastnej koži« je pre návštevníkov jedinečnou a neopakovateľnou 
skúsenosťou, ktorá podporuje ich vzťah k hudbe a umeniu.

Súčasťou promo aktivít Berlínskych filharmonikov je aj prezentácia výstupov v podobe CD, 
DVD, Blu-ray diskov alebo vo forme digitálnych albumov. Orchester pravidelne nahráva rôzne 
zaujímavé tituly pod vedením renomovaných dirigentov. Ako príklad marketingových kampaní 
zameraných na šírenie hudby prostredníctvom nosičov možno uviesť video-spoty propagujúce 
nahrávky s tvorbou W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, R. Schumanna, J. Adamsa 
a ď. ( Obr. 3).

V súvislosti s propagáciou orchestra prostredníctvom nahrávok je dôležité spomenúť, že 
Berlínski filharmonici si v roku 2014 založili vlastné hudobné vydavateľstvo. Značka Berliner 
Philharmoniker Recordings je audiovizuálnou deklaráciou nezávislosti a jej hlavným cieľom 
je vydávanie výnimočných interpretácií diel kľúčového symfonického repertoára v čo možno 
najlepšej technickej kvalite.3 Marketéri ani v tomto prípade nezabudli hudobné vydavateľstvo 
spropagovať krátkym YouTube videom, v ktorom dirigent Simon Rattle divákom približuje 
dôvody jeho vzniku a plány do budúcnosti.

Samotný názov symfonického orchestra sa premieta aj do smerovania marketingovej čin-
nosti zoskupenia. Veľký dôraz je kladený práve na prezentáciu a bližšie spoznanie jednotlivých 
členov orchestra – a to nielen v profesionálnej rovine, ale i v rovine presahujúcej rámec bež-
nej pracovnej náplne. Veľmi časté sú videá zo zákulisia, ktoré obsahujú ukážky z generálok, 
rozhovory, pozvánky na koncerty, dni otvorených dverí, prehliadky priestorov a ď. Nezabúda 
sa pritom ani na milé udalosti, akými sú významné sviatky, výročia, narodeniny dirigentov, 
skladateľov či pozdravy fanúšikom z iných krajín. Jedným z takýchto príkladov je séria devia-
tich videí zhotovená pri príležitosti 25. výročia založenia komorného štúdia (Chamber Music 
Hall) Berlínskej filharmónie. Táto významná udalosť podnietila členov orchestra k preskúmaniu 
rôznych miest v Berlíne, na ktorých by sa hypoteticky mohli realizovať koncerty. Jednotlivé 
komorné zoskupenia filharmonikov (hrajúce napr. v priestoroch nákladného auta, na operačnej 
sále, v knižnici, na vlakovej stanici a i.) chcú prostredníctvom vtipných videí so sloganom »Ex-
perience the Original« (»Vyskúšajte originál«) všetkých ľudí uistiť, že žiaden priestor v meste 
nie je pre takýto typ hudby lepší ako práve Chamber Music Hall ( Obr. 4).

Zaujímavosťou sú aj rozhovory so sólistami, dirigentmi či skladateľmi, ktoré sú netradične 
vedené s vybranými členmi orchestra – Sarah Willis (hornistka), Matthew Hunter (violista), 
Emmanuel Pahud (flautista), Leonidas Kavakos (huslista), Edicson Ruiz (kontrabasista) a ď. 
Fanúšikom videá umožňujú spoznať jednotlivých hráčov aj z iného pohľadu než iba ako or-
chestrálnych hráčov ( Obr. 5). 

Krátke rozhovory s hudobníkmi sprostredkúva profil aj prostredníctvom takých videí, v kto-
rých sa jednotliví členovia orchestra vyjadrujú ku koncertom, hovoria svoje názory o sezóne 
a dramaturgii či približujú, ako strávili letné prázdniny a na čo sa v nasledujúcich dňoch 
najviac tešia. Vzhľadom na skutočnosť, že v marketingovom svete ešte stále platí, že jednou 
z najdôveryhodnejších »reklám« je odporúčanie známych,4 marketingoví odborníci nezabúda-
jú ani na tvorbu série videí pod názvom The Concert and I (Koncert a ja), v ktorých samotní 

3 Introducing Berliner Philharmoniker Recordings – The label of the Berliner Philharmoniker [19 Sep 
2014], in: Berliner Philharmoniker. Digital Concert Hall, https://www.digitalconcerthall.com/en/
interview/20254-3 [cit. 2018-02-20].

4 kRasko , Ivan: Prieskum: Pre ľudí je najdôveryhodnejšia »reklama« odporúčanie známych [02. 
04. 2012], in: hnonline.sk, https://strategie.hnonline.sk/marketing/775196-prieskum-pre-ludi-je-
najdoveryhodnejsia-reklama-odporucanie-znamych [cit. 2018-03-01].

Obr. 1:
Propagačný spot kon-
certnej sezóny 2011/12 
Berlínskych filharmonikov. 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=khlGphMQHKg 
[cit. 2018-02-26].

Obr. 2:
Cameron Carpenter a Sa-
rah Willis predstavujú 
ogran Berlínskej filharmó-
nie. Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=L1aGPeqWNFw 
[cit. 2018-02-26].

Obr. 3: 
Video propagujúce CD 
a Blue-ray disk The John 
Adams Edition. 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=IsxDVwFhCQU 
[cit. 2018-02-26].

Obr. 4: 
Ukážka video kampane 

»25 Years of the Chamber 
Music Hall« (Vol. 1). 

Dostupné na: 
https://www.youtube.com/

watch?v=IsxDVwFhCQU 
[cit. 2018-02-26].

Obr. 5: 
Rozhovor so skladateľom 
Pierrom Boulezom o jeho 

kompozícii ...explosante 
fire.... Moderuje Emmanuel 

Pahud (prvý flautista). 
Dostupné na: 

https://www.youtube.com/
watch?v=mHvUDC_KVg8 

[cit. 2018-02-26].
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návštevníci popisujú svoje skúsenosti a zážitky a uvádzajú rozdiely medzi návštevou živých 
koncertov a počúvaním reprodukovanej hudby. 

V prípade YouTube stránky Berlínskych filharmonikov treba vyzdvihnúť obrovskú snahu 
o vytváranie a udržiavanie blízkeho vzťahu s publikom. Kanál poskytuje množstvo nápaditých 
videí z koncertov i zo zákulisia, ktoré s istotou zaujmú nielen verných fanúšikov a nadšencov 
klasickej hudby, ale aj nezainteresovaných poslucháčov. Zaiste k tomu prispieva aj vysoká 
kvalita produkovaných videí a titulky či preklady do anglického jazyka. Propagačné kampane 
Berlínskych filharmonikov zároveň možno označiť za veľmi moderné a progresívne. Dôkazom 
môže byť napr. imidžové video The Berliner Philharmoniker in »The Instrument« (Berlínski fil-
harmonici prostredníctvom »nástroja«), ktoré predstavuje jednotlivých členov orchestra celkom 
neobyčajným spôsobom založeným na princípe interakcie s nástrojom ( Obr. 6). Syntéza 
slow-motion obrazu, tajomného voiceoveru v pozadí a hry so svetlom je skutočným zážitkom 
a už od prvej sekundy nedovolí divákovi ani na okamih odvrátiť pozornosť. Záverečný claim 
»The orchestra, the greatest of all instruments, created to play symphonies for you«5 (»Orches-
ter, najväčší zo všetkých nástrojov, vytvorený, aby hral symfónie pre teba«) dokonale vystihuje 
filozofiu celkovej marketingovej stratégie telesa. 

Nemenej invenčný v zmysle imidžových videí je aj Londýnsky symfonický orchester (London 
Symphony Orchestra), ktorý sa počnúc sezónou 2017/18 rozhodol vynoviť svoju vizuálnu iden-
titu. Byť jedinečný a originálny je v súčasnom konkurenčnom prostredí veľmi náročné. Jedným 
z kľúčových marketingových posolstiev, ktoré dobre komunikujú smerom k publiku, je práve 
celkový design značky prezentovaný v kľúčových propagačných formátoch. Londýnsky symfo-
nický orchester využil pri tvorbe novej identity netradičný spôsob vizualizácie dát. V duchu 
hesla »transform motion into emotion« (»premeniť pohyb na emóciu«) kreatívci zaznamenali 
dvanástimi kamerami pohyb dirigenta Simona Rattla a následne ho digitálne spracovali. Zák-
ladná typografia vznikla obdobným spôsobom zosnímania pohybu – akýmsi rozseknutím pís-
men dirigentskou taktovkou. Celá kampaň s názvom Always moving (Vždy v pohybe) je vi zuálne 
nesmierne príťažlivá a marketéri orchestra ju nezabudli spropagovať ani prostredníctvom 
YouTube, kde môžu všetci fanúšikovia nahliadnuť do procesu jej tvorby ( Obr. 7). 

London Symphony Orchestra (podobne ako Berlínski filharmonici) kladie veľký dôraz na 
uverejňovanie videí zo zákulisia, ktoré divákom umožnia lepšie spoznať jednotlivých členov 
orchestra. Zaujímavou je séria videí pod názvom Life in a Day (Život v priebehu jedného dňa), 
ktorá prostredníctvom osobných výpovedí približuje bežný harmonogram dňa orchestrálnych 
hráčov ( Obr. 8). 

5 The Berliner Philharmoniker in »The Instrument«, https://www.youtube.com/watch?v=6F0x0wWzkuE 
[cit. 2018-03-01].

Videá s podobným obsahom sú neodmysliteľnou súčasťou komunikačnej stratégie orches-
tra. Marketingové oddelenie pravidelne produkuje videá obsahujúce rozhovory s členmi sym-
fonického telesa (video-seriál Share, Comment, Be Part of It alebo koncept Meet...) o ich prvých 
krokoch a pôsobení v orchestri. Nechýbajú ani rozhovory a diskusie o programe, skladateľoch 
či kompozíciach. Výnimočnosť orchestra je prezentovaná aj prostredníctvom rozhovorov s diri-
gentmi, ktorí s orchestrom pracovali (dokument Making Music Together), ako aj s návštevníkmi 
podujatí. Na YouTube profile je možné nájsť aj ďalšie videá so zaujímavým obsahom – timelapse 
pracovného dňa orchestra, trailer na špeciálny online koncert streamovaný cez YouTube a Face-
book ( Obr. 9) a i.

Medzi ďalšie príklady kreatívneho využitia potenciálu služieb YouTube možno zaradiť videá 
holandského kráľovského orchestra Royal Concertgebouw Orchestra. Stránka predkladá vskut-
ku širokú ponuku videí zo zákulisia vo forme rozhovorov, záznamov zo skúšok, koncertov, turné 
či z voľnočasových aktivít ako športovanie, spoločná večera po koncerte a i. Manažment telesa 
nezanedbáva ani trendy vznikajúce na základe technologického pokroku a venuje sa napr. aj 
vývoju aplikácií. Príkladom je edukačná aplikácia Peter en de Wolf (Peter a vlk), ktorej vznik 
podnietila rovnomenná kompozícia Sergeja Prokofieva. Okrem krátkeho trailera, ktorý stručne 
naznačuje princíp aplikácie a jej ovládanie, sa marketéri v súvislosti s projektom zamerali aj na 
rozsiahlejšiu kampaň. V YouTube videách jednotliví hráči predstavili základné hudobné motívy 
a témy, ktoré reprezentujú postavy z príbehu ( Obr. 10). Profesionálny tanečník doplnil súbor 
videí o inštruktáž choreografie prepojenej s hudbou. 

Členom orchestra nechýba ani zanietenie podieľať sa na osvetových a charitatívnych pro-
jektoch. Neváhajú sa postaviť za dobrú vec a nestrácajú pri tom zmysel pre humor. Hráči sa 
zapojili do projektu ALS Ice Bucket Challenge6 a natočili o celej akcii krátke YouTube video, 
v ktorom nominovali na rovnaký skutok aj kolegov z Berlínskej filharmónie ( Obr. 11). Berlín-
ski filharmonici nezaváhali ani na chvíľu, výzvu prijali a celý projekt podporili nielen finančne, 
ale podľa vzoru holandského orchestra aj šírením informácií na sociálnych médiách.

6 ALS Ice Bucket Challenge je modifikáciou tradičnej podoby Ice Bucket Challenge, ktorej základným 
cieľom je zvýšenie informovanosti a podpora boja proti zákernej chorobe postihujúcej mozog – 
Amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS). O čo vlastne ide pri ALS Ice Bucket Challenge? Nie, nie je to len 
bezduché oblievanie sa ľadovou vodou... Porov. ALS Ice Bucket Challenge Commitments, http://www.alsa.
org/fight-als/ice-bucket-challenge-spending.html [cit. 2018-03-03].

Obr. 6:
Imidžové video The Berli-
ner Philhamoniker in »The 
Instrument«. Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=6F0x0wWzkUE 
[cit. 2018-03-01].

Obr. 7:
Always Moving: nová 
vizuálna identita London 
Symphony Orchestra. 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5DYyAatl7R8 
[cit. 2018-03-01].

Obr. 8: 
Life in a Day: Gareth 
Davies (flautista London 
Symphony Orchestra). 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=kYhZnfXy3kw 
[cit. 2018-03-01].

Obr. 9:
Trailer na špeciálny online 
koncert London Symphony 
Orchestra. Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=xbBReeerjMU 
[cit. 2018-03-01].

Obr. 10:
Členovia Royal Concert-
gebouw Orchestra predsta-
vujúci hudobné fragmenty 
zo skladby Peter a vlk od 
Sergeja Prokofieva. 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
channel/UCCOQ-B751KoLb-
k8wcSSYEWA 
[cit. 2018-03-03].
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Social media marketing na YouTube stránkach slovenských symfonických orchestrov sa 
zameriava prevažne na zverejňovanie záznamov z koncertov a videopozvánok. Najpočetnejším 
druhom príspevkov na profile Slovenskej filharmónie sú práve pozvánky na koncerty realizova-
né dirigentmi, sólistami či hlavným dramaturgom. Okrem ukážok z koncertov je možné nájsť 
aj krátke videá, ktoré vznikli pri významných príležitostiach, akými sú napr. výročie založenia 
Slovenského filharmonického zboru alebo predstavenie koncertných sezón. Marketingové odde-
lenie počas jubilejnej 65. koncertnej sezóny 2013/14 uviedlo špeciálnu kampaň, ktorej súčasťou 
bol aj krátky videospot približujúci obsah nasledujúcej sezóny ( Obr. 12). Ďalšie videá zo 
zákulisia približujú napr. prácu hudobného režiséra počas jedného z koncertov Bratislavských 
hudobných slávností či rekonštrukciu budovy. 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu nedisponuje samostatnou YouTube stránkou 
a všetky videá súvisiace s orchestrom sa nachádzajú pod oficiálnou stránkou Rozhlasu a tele-
vízie Slovenska. Najfrekventovanejším typom videí sú upútavky na sezóny a jednotlivé kon-
certy ( Obr. 13). Videá majú štandardizovanú podobu a mení sa iba obsah, tj. dátum, mená 
účinkujúcich a program. Pod hlavičkou kanálu RTVSOfficial je možné nájsť aj niekoľko videí 
prezentujúcich záznamy z koncertov či nahrávania.

YouTube stránka Štátnej filharmónie Košice poskytuje fanúšikom prostredníctvom dva-
nástich zverejnených videí príležitosť nahliadnuť do koncertnej siene a vypočuť si vybrané 
skladby, ktoré naživo zazneli na koncertoch v Dome umenia. Okrem týchto videí sa na stránke 
nachádzajú aj videopozvánky od dirigentov a sólistov na koncerty symfonického orchestra 
( Obr. 14).

* * *

Videá sú v súčasnosti jedným z najrýchlejšie rastúcich formátov internetovej reklamy. Globál-
ne najpopulárnejšou platformou video marketingu je práve služba YouTube, ktorá poskytuje 
možnosť umiestniť rôzne druhy videí – od krátkych reklamných spotov až po dlhšie samo-
statné videá, ktoré môžu byť zdieľané aj na ďalších sociálnych sieťach. Významné postavenie 
nadobúdajú aj virálne šírené videá, ktoré si medzi používateľmi získajú takú popularitu, že 
si ich medzi sebou sami spontánne preposielajú a zdarma tak dochádza k šíreniu reklamného 
posolstva.7 V oblasti činnosti symfonických telies sú dôležité najmä z hľadiska komunikácie 
a udržiavania vzťahov s fanúšikmi. Videá sú na internete a sociálnych sieťach veľmi jedno-
ducho a rýchlo šíriteľné a v porovnaní s klasickými textovými správami zabezpečujú vyššiu 
relevantnosť príspevkov. Popísať dojmy z koncertov, turné či previesť fanúšikov zaujímavými 
priestormi je omnoho jednoduchšie a zrozumiteľnejšie prostredníctvom videa než použitím 
iných médií. Úspešnosť je častokrát v porovnaní s nákladmi na výrobu videa veľmi vysoká. 
Videá predstavujú modernú metódu komunikácie s fanúšikmi, umožňujú zatraktívniť obsah 
a podporujú celkové PR a imidž symfonických orchestrov.8 

7 Video marketing, in: evisions.sk, https://www.evisions.cz/stitek/video-marketing-cs/ [cit. 2018-03-
05]. 

8 kvasnicová, Jana: Video marketing s minimálnym rozpočtom? No problem! (február 18, 2014], 
in: Blog o podnikaní na internete, https://blog.biznisweb.sk/2014/02/video-marketing-minimalnym-
rozpoctom-problem/ [cit. 2018-03-05].

Obr. 11:
ALS Ice Bucket Challenge 
a Royal Concertgebouw 
Orchestra. Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=17HHmLpArOE 
[cit. 2018-03-03].

Obr. 12: 
Videospot 65. koncertnej 
sezóny 2013/2014 Sloven-
skej filharmónie. Dostupné 
na: https://www.youtube.
com/watch?v=jaGa0Pn-
svwA [cit. 2018-03-05].

Obr. 13:
Upútavka na 2. koncert 
sezóny 2017/2018 Symfo-
nického orchestra Sloven-
ského rozhlasu. 
Dostupné na: 
https://www.youtube.com/
watch?v=RKiZNSg-43M 
[cit. 2018-03-05].

Obr. 14: Videopozvánka na koncert Štátnej filharmónie Košice. 
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=XZx0xw1R0Uc 
[cit. 2018-03-05].
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