
ROZDIELY MEDZI CONTENT MARKETINGOM,
PUBLIC RELATIONS A REKLAMOU

Tabuľka prevládajúcich
rozdielov

Čo primárne
komunikuje

Krátkodobá
úloha

Dlhodobý cieľ

Priestor, ktorý
väčšinou využíva 

Prevládajúce
nástroje

Finančná
náročnosť

Potenciál
predať

Dôveryhodnosť

Rýchlosť
účinku

Prevládajúce
trvanie účinku

Priamo komunikuje konkrétny
výrobok/službu, hovorí o ňom v

superlatívoch, vychvaľuje ho

REKLAMA
„tento výrobok je najlepší,
kúpte si ho“

PUBLIC RELATIONS
„táto firma je dôveryhodná
a silná“ 

CONTENT MARKETING
„táto značka pomáha a je
odborníkom vo svojej oblasti“

Vytvárať okamžité nákupné správanie
zákazníkov, zvýšiť predaje

v reálnom čase

Ovplyvňovať mienku spotrebiteľov
diktovanými masívnymi imidžovými

kampaňami a profitovať
na vytváraných trendoch

Kúpený komerčný mediálny
reklamný priestor

Inzercia, televízne spoty,
spoty v rádiu, outdoor, ...

Rádovo najvyššia, podstatu tvorí nákup
reklamného priestoru v médiách

Vysoký, okamžitý, krátkodobý

Nízka, reklamy je veľa, často obťažuje,
a dokáže aj zavádzať

Okamžitý účinok vďaka masovosti
a rýchlosti nasadenia

reklamy do médií

Krátkodobé - predovšetkým
v čase reklamnej kampane

Okamžitá podpora produktu na trhu
s cieľom čo najviac a čo najrýchlejšie
predať, upozorniť na produkt či akciu
v reálnom čase; dlhodobé kampane

s cieľom budovať imidž 

Prezentuje pozitívne informácie o firme
/ oblasti produktov, ktoré zaujímajú
redaktorov (aby boli uverejnené) a aj

čitateľov (aby boli prečítané)

Reagovať na aktuálne udalosti a krízové
situácie vysvetľovaním, pozitívnymi

informáciami a p. 

Budovať pozitívne vzťahy s verejnosťou
a vytvárať tak imidž dôveryhodného

partnera, podávaním informácií o
hodnotách firmy, jej skutkoch a aktivitách

Mediálny priestor, ktorý nie je
evidentne komerčný

PR články, tlačové správy, rozhovory, ...

Stredná, hradí sa služba PR agentúry,
ktorá zahŕňa aj “priestor v médiách”,

resp. vzťahy s médiami

Stredný a dlhodobý

Vysoká, vďaka profesionálnemu obsahu,
či komunikovaniu aj prostredníctvom

tretích strán - redaktorov 

Pomalší účinok pri budovaní imidžu
firmy; rýchly účinok v prípade

okamžitého a zvládnutého
riešenia krízových situácií

Dlhodobé - vzťahy k cieľovým
skupinám pretrvávajú

Dlhodobé budovanie dobrého
mena firmy na verejnosti, pre lepšie
presadzovanie jej záujmov; okamžité
riešenie krízových situácií negatívne

vplývajúcich na firmu

Informuje, radí, podáva užitočné
informácie z oblasti, kde značka pôsobí,

odpovedá, vysvetľuje to, čo zaujíma
zákazníka, keď sa rozhoduje o nákupe

Podporiť vnímanie značky zákazníkmi ako
odborníka, ktorý sa vyzná vo svojom

segmente, vďaka užitočnému
a hodnotnému obsahu

Posilňovať značku a upevňovať
jej pozíciu informačného lídra, vytvárať

komunity zákazníkov budovaním
dôvery a lojality zákazníkov  

Nekomerčný, vlastný web
a komunikácia na sociálnych sieťach

Blogové články, infografiky,
videá, komentáre, ...

Nízka, firma si ho vie niekedy
zastrešiť aj vlastnými silami,

nenavyšuje sa o hodnotu
kupovaného mediálneho priestoru

Silný a dlhodobý

Vysoká, v prípade demonštrovanej
odbornosti, zahrnutia odborníkov

- tretích strán, aktívnej komunikácie

Pomalší účinok, budovanie vzťahu
so zákazníkom prostredníctvom
pozície odborníka trvá dlhší čas 

Dlhodobé - užitočné rady sú aktuálne
aj po dlhšom čase

Dlhodobé budovanie pozície
odborníka a informačného lídra,

ktorému zákazníci dôverujú,
a preto u neho radi a často nakupujú;

riešenie problémov zákazníkov

Vhodnosť
použitia 

Public relationsReklama Content marketing

Čas potrebný
na účinok

Mediálny priestor

Výška investície

dlhý krátky krátkodobé dlhodobé
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Trvanie
účinku

http://www.contentfruiter.sk

