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Bakalářská práce se zaměřuje na marketing

nezávislého hudebního vydavatelství, se zaměřením na

marketingovou kampaň vlastního hudebního alba.

Teoretická část se věnuje definování marketingu a jeho

nástrojů včetně marketingové komunikace a kampaně.

V praktické části je představeno vydavatelství MIKE

ROFT RECORDS a Rychlí Kluci, přesně definován

hudební trh, který je rozebrán prostřednictvím analýz

prostředí a nakonec je pozornost věnována

samotnému plánování a realizaci kampaně.

ABSTRAKT:

ENGLISH SUMMARY:

The bachelor's thesis focuses on marketing an

independent music publishing house, focusing on a

marketing campaign for my own music album. The

theoretical part is devoted to defining marketing and its

tools including marketing communication and

campaigning. In the practical part, MIKE ROFT RECORDS

and Rychlí Kluci are introduced, also a precisely defined

music market that is dismantled through environmental

analyses and ultimately the focus is on the actual

planning and implementation of the campaign.

CÍLE KAMPANĚ:

•Zvýšení počtu měsíčních posluchačů 

minimálně o 20 000 na Spotify

•Proniknutí do žebříčku 

nejposlouchanějších desek v ČR na 

Apple Music

•Jeden singl v TOP 50 

nejposlouchanějších skladeb v ČR na 

Spotify

•Návrat vloženého kapitálu

ZÁVĚR:

V závěru této práce je rozebrána celková

realizační fáze kampaně včetně stanovených

cílů. Dále jsou zde popsány nejen některé

úspěchy, kterých se povedlo v rámci této

kampaně dosáhnout, ale i doporučení pro

zpracovávání další podobné kampaně.
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