
Jaká reklama vás chytí?
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Ve světě plném informací je stále těžší vymyslet sdělení, které si čtenář či posluchač zapamatuje a které ho dokonce přiměje k činu. Ať už je řeč o jídle, filmu, výrobku či zdravotnické osvětě, základní vlastností reklamního sdělení musí být chytlavost.

Na první pohled se zdá, že chytlavost neskrývá žádný problém. Když chceme, aby si lidé zapamatovali to, co říkáme, většina z nás mluví důrazně. Mluvíme nahlas a své sdělení donekonečna opakujeme. Marketingoví profesionálové to vidí podobně. V reklamní branži platí pravidlo, že reklamu musí člověk vidět aspoň šestkrát, aby si ji zapamatoval. Tento poznatek je užitečný pro Coca-Colu nebo Nike, které mají na marketing stamiliony dolarů a mohou si dovolit zaplavit svým sdělením všechna možná média. Ale už to není tak užitečné například pro skupinku lidí, která se snaží s omezeným rozpočtem a hodinou vysílacího času na veřejnoprávní televizi rozpoutat epidemii gramotnosti. Lze docílit toho, aby se sdělení „zachytilo“, nějakými skromnějšími, jemnějšími a jednoduššími způsoby?
Podívejme se na oblast známou jako direct marketing. Firma si zaplatí inzerát v časopise anebo rozešle reklamní zásilky s kuponem, který si má příjemce vystřihnout a odeslat spolu s šekem za objednaný výrobek. Dostat se ke spotřebiteli touto metodou není těžké. Obtížné je přimět spotřebitele, aby se u inzerátu zastavili, přečetli si ho, zapamatovali si ho a pak jednali podle pokynů. Lidé v tomto oboru intenzivně testují, jaké inzeráty nejlépe zabírají. Vytvoří třeba deset různých verzí jednoho inzerátu, zveřejní je zároveň v deseti různých městech a srovnávají, jaká je na jednotlivé verze odezva. Lidé pracující v běžné reklamě mají své zažité představy o tom, co v reklamě zabírá: humor, nápadná grafika, celebrita doporučující výrobek. Oproti tomu lidé v direct marketingu takové zažité představy téměř nemají, protože počet zaslaných kuponů nebo počet lidí, kteří v reakci na televizní reklamu zavolají na uvedené telefonní číslo, jim poskytuje objektivní, nezpochybnitelné měřítko efektivnosti.

Pokusy se strachem

V 60. letech chtěl sociální psycholog Howard Levanthal zjistit, zda se mu podaří přesvědčit skupinu studentů třetího ročníku na Yaleově univerzitě, aby si nechali dát protitetanovou injekci. Rozdělil je na několik skupin a všem jim rozdal sedmistránkové brožurky, v nichž se vysvětlovalo nebezpečí tetanu a důležitost očkování a které rovněž obsahovaly informaci, že univerzita nabízí všem zájemcům očkování zdarma ve zdravotním středisku v univerzitním kampusu. Brožurky měly několik verzí. Někteří studenti obdrželi „silně zastrašující“ verzi, v níž byl tetanus popsán velmi dramaticky a která obsahovala barevné fotografie dítěte při tetanovém záchvatu a dalších pacientů postižených tetanem s katetry v močovém traktu, ranami po tracheotomii a trubicemi v nose. Ve „slabě zastrašující“ verzi bylo nebezpečí tetanu popsáno neutrálnějšími výrazy a nebyly v ní fotografie. Levanthal chtěl vědět, jaký budou mít různé verze brožurky dopad na postoje studentů k tetanu a na pravděpodobnost, že se nechají očkovat.
Výsledky částečně odpovídaly očekávání. Jak ukázaly dotazníky, které studenti později vyplňovali, všichni byli o nebezpečí tetanu dobře informováni. Ale ti, kteří dostali „silně zastrašující“ brožurky, byli více přesvědčeni o nebezpečí tetanu i o důležitosti očkování a ve větším procentu uváděli, že mají v úmyslu nechat se očkovat. Ale když Levanthal zjišťoval, kolik studentů se opravdu bylo dát očkovat, všechny tyto rozdíly se vypařily. Během jednoho měsíce po experimentu si skoro nikdo do zdravotního střediska pro injekci nepřišel - dostavila se tam pouhá tři procenta účastníků. Studenti z jakéhosi důvodu vše o tetanu zapomněli. Poučení, kterého se jim dostalo, nevedlo k ničemu a pokus se nechytil. Proč?
Kdybychom nic nevěděli o faktoru chytlavosti, patrně bychom usoudili, že byla nějaká chyba v tom, jak se v brožuře vysvětloval studentům tetanus. Uvažovali bychom, zda byl správný postup snažit se jim nahnat strach, zda se k tetanu neváže sociální stigma, které studentům bránilo připustit si, že riziko se týká i jich, anebo jestli pro studenty není odstrašující samotná návštěva lékaře. V každém případě by z toho, že reagovala jen pouhá tři procenta studentů, vyplývalo, že k cíli máme ještě daleko. Ale faktor chytlavosti ukazuje docela jiným směrem. Naznačuje, že na celkovém pojetí sdělení nebylo pravděpodobně vůbec nic špatného a že to, co kampaň potřebuje, je nějaká zlatá krabička. A opravdu, když Levanthal pokus opakoval, stačila jedna malá změna a podíl těch, kteří se nechali očkovat, se vyhoupl na 28 procent. Změna spočívala v tom, že v brožuře přibyla mapka kampusu se zakroužkovanou budovou zdravotního střediska a zřetelně uvedenými ordinačními hodinami.
Na této studii jsou zajímavé dva výsledky. Za prvé v těch 28 procentech studentů, kteří se nechali očkovat, pocházela stejná část ze „silně zastrašované“ skupiny jako ze „slabě zastrašované“. Vyšší přesvědčovací schopnost „silně zastrašující“ brožury očividně neměla žádný význam. Studenti věděli i bez drastických obrázků, jaké je nebezpečí tetanu a co by měli udělat. Druhý zajímavý detail je, že jako studenti v třetím ročníku již určitě věděli, kde je zdravotní středisko, a nepochybně ho i několikrát navštívili. Je nepravděpodobné, že někdo z nich tu mapku opravdu použil. Jinak řečeno, k tomu, aby se tetanová akce přehoupla, nebyla třeba záplava nových nebo doplňujících informací. Žádalo si to drobnou, ale podstatnou změnu v prezentaci. Studenti potřebovali vědět, jak si zařadit záležitost s tetanem do svého života. Přidání mapky a ordinačních hodin proměnilo brožuru z abstraktní lekce zdravotního rizika - jež se ničím nelišila od bezpočtu jiných akademických lekcí, které v průběhu studia absolvovali - v praktickou a osobní zdravotní radu. A jakmile tato rada byla praktická a osobní, byla i zapamatovatelná.

Jak odstartovat a zlomit sociální epidemii?

V naší společnosti na nás dnes ze všech stran útočí lidé domáhající se naší pozornosti. Jen za minulé desetiletí vzrostl čas věnovaný reklamě v typické hodině televizního vysílání ze šesti minut na devět a každý rok dál roste. Newyorská firma Media Dynamics odhaduje, že průměrný Američan je dnes vystaven 254 různým komerčním sdělením denně, což je o 25 procent více než v polovině 70. let. Dnes existují miliony webových stránek na internetu, provozovatelé kabelového vysílání běžně nabízejí přes padesát stanic a pohled do sekce časopisů v kterémkoli knihkupectví vám ukáže, že každý týden či měsíc vycházejí tisíce časopisů plných reklam a informací. V reklamní branži se této přemíře informací říká problém rámusu a kvůli tomuto rámusu je čím dál tím větším problémem dosáhnout toho, aby se jakékoli sdělení chytlo. Coca-Cola zaplatila za sponzorská práva na olympijské hry v roce 1992 třicet tři milionů dolarů, ale navzdory mohutné reklamní smršti pouze asi dvanáct procent televizních diváků vědělo, že Coca-Cola je oficiálním nealkoholickým nápojem olympiády, a dalších pět procent se domnívalo, že sponzorem je Pepsi. Jak vyplývá ze studie jedné reklamní firmy, jestliže jsou ve dvouapůlminutovém reklamním čase alespoň čtyři různé patnáctivteřinové reklamní spoty, účinnost všech těchto spotů klesá téměř na nulu. Mnohé z toho, co se nám předkládá ke čtení nebo ke sledování, si prostě nepamatujeme. Informační éra vytvořila problém chytlavosti, ale Levanthalovy příklady ukazují, že existují způsoby, jak chytlavost zvýšit a systematicky ji zabudovávat do našeho sdělení. To je očividně důležitá skutečnost pro marketingové specialisty, učitele a manažery.

***

Jestliže jsou ve dvouapůlminutovém reklamním čase alespoň čtyři různé patnáctivteřinové reklamní spoty, účinnost všech těchto spotů klesá téměř na nulu.
Ukázka z knihy Malcoma Gladwella Bod zlomu (Dokořán).
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