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1 Úvod 

Keď sa pozrieme do minulosti, v porovnaní s prítomnosťou sa nič nezmenilo na tom, že ľudia sa 

potrebujú dostať k základným potravinám, aby prežili. Ale v porovnaní s minulosťou je prístup 

k týmto potravinám omnoho jednoduchší, keďže si ich môžeme kúpiť v obchodoch, ktorých máme 

skutočne veľa. Aj nakupovanie je v dnešnej dobe v porovnaní s minulými storočiami oveľa ľahšie. Či 

už potrebujeme základné potraviny, nejaký spotrebič, alebo doplnok do domácnosti, stačí, keď sad-

neme do auta alebo autobusu a odvezieme sa k obchodu. Dokonca niekedy máme problém rozhodnúť 

sa, ktorý obchod navštívime, a tak sa často rozhodujeme podľa cien alebo podľa toho, ktorý obchod je 

najbližšie k nášmu bydlisku alebo miestu, kde sa práve nachádzame. Niektorí z nás zas majú v obľube 

konkrétny obchod a nakupujú iba tam. 

V mojej práci som si vybrala obchodné reťazce, ktoré okrem iného tovaru ponúkajú hlavne potra-

viny (Tesco, Kaufland, Lidl, Billa a Hypernova), a rozhodla som sa analyzovať používanie persuázie 

v ich komunikácii smerom k zákazníkom: v televíznych reklamách, reklamných letákoch, na interne-

tových stránkach a iných službách, ktoré ponúkajú navyše. Reklamy sme pozerali v televízii 

a pomocou portálu youtube a okrem jazykovej stránky sme si všímame aj používanie mimojazyko-

vých prostriedkov. Pri reklamných letákoch a internetových stránkach sa zameriavame na ich vzhľad 

a obsah. Takisto sa detailne sústredíme aj na služby, ktoré tieto reťazce ponúkajú navyše (napríklad 

výhody pre zákazníkov, ktorí vlastnia klubovú kartu, alebo dovoz potravín domov). Cieľom príspevku 

bude teda určiť, akú formu persuázie vybraté obchodné reťazce používajú a ktorý reťazec používa 

presviedčanie najčastejšie. Nakoniec vyhodnotíme, ktorá forma persuázie sa vyskytuje najčastejšie. 

 

2 Persuázia 

Slovenská podoba slova persuázia je odvodená od „persuasio,“ ktoré pochádza z latinčiny. Jeho 

ekvivalenty môžeme nájsť takisto v anglickom (persuasion), nemeckom (die Persuasion), francúz-

skom (persuasion) alebo ruskom (persuazija) jazyku. Chápeme ho ako presviedčanie, presvedčovanie 

(proces), alebo presvedčenie (názor). Ďurič (et al., s. 326) definuje persuáziu ako psychický proces, 

stav alebo vlastnosť, ktorý sa odohráva v psychike a postojoch subjektu. J. Grác sa persuázii venuje 

v monografii Persuázia. Ovplyvňovanie človeka človekom (1988) a definuje ju ako „metódu ovplyv-

ňovania, ktorá je založená na slovnom (verbálnom), ale aj non-verbálnom pôsobení človeka na člove-

ka“ (Grác, 1988, s. 15 – 16). Na každom takomto pôsobení sa musia zúčastniť dve strany – ten, kto na 

niekoho pôsobí (presvedčovateľ, persuadér), a ten, na koho sa pôsobí (recipient) (Grác, 1988, s. 16). 

Ak však má byť tento proces úspešný, musia dodržiavať niektoré princípov. J. Grác definuje päť zá-

kladných princípov: dobrovoľnosť, zainteresovanosť, zúčastnenosť, uistenosť a zdôvodnenosť 

a chápe presvedčovanie ako „také ovplyvňovanie, pri ktorom sa recipient pod vplyvom presvedčova-

teľa dobrovoľne, zainteresovane a zúčastnene uisťuje o zdôvodnenosti nejakého stanoviska“ (Grác., 
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ibid.). Dobrovoľnosť znamená, že recipient nebol k presviedčaniu prinútený. Zainteresovanosť mô-

žeme charakterizovať ako vyjadrenie záujmu zo strany recipienta. Zúčastnenosť chápeme ako schop-

nosť recipienta prijímať pôsobenie persuadéra. Uistenosť je princíp, ktorý recipientovi pomáha získať 

istotu – presvedčenie. Princíp zdôvodnenosť môžeme vysvetliť tak, že recipient nadobudne iba pre-

svedčenie, ktoré je podľa neho správne. 

Persuáziu môžeme rozdeliť na niekoľko skupín (Grác, 1988, s. 42): 

1. podľa aktivity osôb: 

 jednosmerná (monologická – aktívny je iba persuadér) 

 dvojsmerná (dialogická – aktívny je aj persuadér aj recipient) 

2. podľa počtu ľudí: 

 dyadická (medzi dvoma ľuďmi) 

 skupinová (medzi viacerými ľuďmi) 

3. podľa spôsobu kontaktu: 

 priama (zoči - voči, face to face) 

 nepriama (zúčastnené strany sa nevidia alebo nepoznajú; sem patrí napríklad persuázia 

pomocou masovokomunikačných prostriedkov - médií) 

Persuázia sa vyznačuje intencionalitou; to znamená, že persuadér pôsobí na recipienta s určitým 

zámerom – presvedčiť ho. Grác (1988, s. 222) tvrdí, že „medziľudské ovplyvňovanie má prevažne 

intencionálny charakter“ a „metóda presvedčovania patrí medzi základné výchovné metódy pôsobenia 

človeka na človeka“. 

 

3 Kategórie persuazívnych techník projektu Mediálna gramotnosť 

Projekt Mediálna gramotnosť založil v roku 1993 Deirdre Downs a od toho istého roku sídli 

v budove Akadémie Albuquerque vo Wyomingu v USA. Cieľom projektu je používať vzdelanie 

a programy, aby transformovali ľudí na kritických zákazníkov médií a angažovaných zástancov me-

diálnej spravodlivosti (Media Literacy Project). Tento projekt sa riadi desiatimi základnými koncept-

mi: 

1. Médiá vytvárajú našu kultúru. 

2. Mediálne správy vplývajú na naše myšlienky, postoje a konanie. 

3. Médiá používajú jazyk persuázie. 

4. Médiá vytvárajú svety fantázie. 

5. Nikto nehovorí všetko. 

6. Správy médií obsahujú „texty“ a „podtexty“. 

7. Správ médií odrážajú hodnoty a názory tvorcov médií. 

8. Jedinci si tvoria ich vlastné významy z médií. 

9. Mediálne správy sa dajú dekódovať. 

10. Mediálne gramotná mládež a dospelí sú aktívnymi konzumentmi médií (Introduction to Media 

Literacy). 

Vychádzajúc z konceptu číslo 3 (Médiá používajú jazyk persuázie), projekt Mediálna gramotnosť 

predstavil 40 rôznych persuazívnych techník, s ktorými sa v médiách môžeme stretnúť. Sú rozdelené 

do troch kategórií: základné (basic, 15 techník), pokročilé (intermediate, 14 techník) a sofistikované 

techniky (advanced, 11 techník). 

K základným persuazívnym technikám patria: 

1. Asociácia (association) – snaha spojiť ponúkaný produkt alebo službu s niečím, čo sa cieľovej 

skupine páči, alebo po tom túži (napríklad Niké – víťazstvo). 

2. Bandwagon – vychádza z toho, že nikto nechce ostať pozadu, a tak sa väčšinou prispôsobí ak-

tuálnemu trendu (napr. Vy ešte stále neviete, čo kúpiť blízkym pod stromček?). 

3. Krásni ľudia (beautiful people) – technika spočíva v tom, že do reklám sú väčšinou obsadzo-

vaní pekní, atraktívni a štíhli ľudia. 

4. Podplácanie (bribery) – produkt v reklame je ponúkaný s ďalším produktom, ktorý zákazník 

dostane výhodnejšie alebo zadarmo, resp. k produktu sa ponúka darček. 

5. Celebrity (celebrities) – sú obsadzované do reklám pomerne často, aby zvýšili predaj produk-

tu alebo služby a zákazníkmi sú väčšinou ich podporovatelia. 
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6. Experti (experts) – niektoré reklamy zvyknú používať stanovisko odborníka (napríklad názor 

stomatológa na zubnú pastu), aby tým dokázali, že produkt je skutočne účinný. 

7. Explicitné tvrdenia (explicit claims) – sú podrobné, priame a jasné údaje o produkte, o jeho 

cene, zložení, vlastnostiach, účinkoch, krajine pôvodu a pod. 

8. Strach (fear) – je opakom techniky asociácie a využíva sa, aby ukázal dôsledky nepoužívania 

ponúkaného produktu (napríklad zápach z úst – ústna voda). 

9. Humor (humor) – je často používaná technika, keďže smiech pôsobí na ľudí uvoľňujúco 

a hneď upúta pozornosť. 

10. Intenzita (intensity) – jazyk reklamy je plný zosilňujúcich jazykových prostriedkov ako na-

príklad superlatívy, zveličovanie alebo porovnávanie. 

11. Možno (maybe) – je slovo často používané v súvislosti s nepreukázanými alebo zveličenými 

tvrdeniami. 

12. Obyčajní ľudia (plain folks) – je opakom techniky celebrity a jej cieľom je angažovať bež-

ných ľudí, pretože ľudia skôr uveria človeku z ľudu, že produkt naozaj funguje, ako nejakej 

známej celebrite, ktorá ho väčšinou propaguje iba pre honorár. 

13. Opakovanie (repetition) – sa využíva na zdôraznenie hlavnej myšlienky reklamy, a opakovať 

sa môžu zvuky, slová alebo celé vety (napríklad slogany). 

14. Svedectvá (testimonials) – sú najúčinnejšie, ak má cieľová skupina pocit, že človek podávajú-

ci svedectvo naozaj verí v účinnosť produktu a naozaj ho sám vyskúšal. 

15. Sentimentálne obrazy (warm & fuzzy) – je dosť často používaná technika využívajúca deti 

alebo celé rodiny, chlpaté zvieratá, príjemnú hudbu a hlasy, aby vzbudila pocit potešenia. 

Pokročilé persuazívne techniky sú: 

1. Veľké klamstvo (the big lie) – reklama využívajúca túto techniku uvádza úplne nepravdivé 

údaje a vychádza z toho, že ľudia zvyčajne uveria veľkému ako malému klamstvu. 

2. Charizma (charisma) – táto technika sa opiera o to, že sebavedomí a charizmatickí ľudia majú 

väčšiu šancu presvedčiť diváka o účinnosti produktu. 

3. Eufemizmy (euphemism) – sú zjemňujúce slová, ktoré sa používajú, aby zlé skutočnosti ne-

vyzneli až tak zle. 

4. Extrapolácia (extrapolation) - je technika odhadovania založená na tom, že persuadér dúfa, že 

sa niečo stane. 

5. Lichotenie (flattery) – je veľmi často používanou technikou, keďže ľudia milujú, keď im nie-

kto lichotí (napr. doprajte si, zaslúžili by ste si...). 

6. Efektné zovšeobecnenie – éterické idey (glittering generalities) – je technika založená na po-

užívaní pozitívnych hodnôt ako napríklad krása, láska alebo zdravie, aby sa persuadér vyhol 

skúmaniu dôkazov zo strany spotrebiteľa. 

7. Osočovanie (name-calling) – je opačná technika k efektnému zovšeobecneniu, ktorá spája 

konkrétnu osobu alebo myšlienku s niečím negatívnym (napríklad klamstvo) s cieľom, aby 

ich cieľová skupina odmietla bez prešetrenia dôkazov. 

8. Novinky (new) – táto technika sa opiera o fakt, že ľudia radi skúšajú nové veci, lebo nepre-

stávajú veriť, že budú lepšie ako tie staré. 

9. Nostalgia (nostalgia) – je opakom noviniek a sľubuje recipientom obnovu tradície a návrat 

toho dobrého z minulosti. 

10. Rečnícke otázky (rhetorical questions) – sa v reklame objavujú dosť často, aj keď odpoveď na 

ne je každému známa (napr. Chcete sa zbaviť odolných škvŕn?). 

11. Vedecké dôkazy – táto technika využíva vedecky dokázané fakty (napríklad výsledky expe-

rimentov), aby ľuďom sprostredkovala konkrétne dôkazy o účinnosti produktu. 

12. Jednoduché riešenie (simple solution) – je technika zameraná na ľudí, ktorí majú nejaký prob-

lém, ktorý môže vyriešiť práve ponúkaný produkt alebo služba. 

13. Neistý svah – cesta do pekla (slippery slope) – je kombináciou techník extrapolácie a strachu, 

pretože neprináša pozitívny pohľad na budúcnosť, ale varovanie pred negatívnym dôsledkom 

nejakej myšlienky. 

14. Symboly (symbols) – technika je založená na využívaní všeobecne platných symbolov (napr. 

domov, rodina) na dosiahnutie určitého cieľa. 
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Poslednú skupinu tvoria tieto sofistikované persuazívne techniky: 

1. Proti človeku (ad hominem) – je technika, ktorá zneužíva záporné ľudské vlastnosti 

a namiesto tvrdenia útočí na samotného človeka, ktorý ho vyslovil. 

2. Analógia (analogy) – porovnáva dve rôzne situácie a môže recipientovi pomôcť v procese 

persuázie. 

3. Namiešanie kariet (card stacking) – táto technika prezentuje chybný kontext, aby potom na-

vodila zlý dojem a cieľovej skupine sú prezentované („namiešané“) fakty v poradí, v akom to 

vyhovuje presvedčovateľovi. 

4. Príčina verzus korelácia (cause vs. correlation) – použitím tejto techniky sa persuadér snaží 

presvedčiť cieľovú skupinu a to tak, že často zamieňa príčinu s koreláciou. Pre recipienta je 

teda dôležité poznať skutočné príčiny problémov. 

5. Popieranie (denial) – túto techniku používa persuadér priamo alebo nepriamo vo chvíli, keď 

nechce byť zodpovedný za niečo nepopulárne. 

6. Odvrátenie pozornosti (diversion) – slúži na to, aby odvrátila pozornosť cieľovej skupiny 

z jedného problému na druhý, pri ktorom má persuadér väčšiu šancu na presvedčenie reci-

pienta. 

7. Skupinová dynamika (group dynamics) – sa zakladá na tom, že ľudia sú ľahko ovplyvniteľní 

tým, čo si myslia alebo robia iní. 

8. Väčšinový názor (majority belief) – táto technika využíva predpoklad, že keď väčšina ľudí 

niečomu verí, musí to byť pravda. 

9. Obetný baránok (Scapegoating) – je často využívaná technika, ktorá za nejaký problém otvo-

rene obviní konkrétneho človeka alebo skupinu ľudí. 

10. Bábka (straw man) – je technika schválneho podania chybnej myšlienky oponenta s cieľom 

jeho diskreditácie. 

11. Načasovanie (timing) – je poslednou sofistikovanou persuazívnou technikou a zakladá sa na 

časovo správnom prezentovaní reklamy (Projekt Mediálna gramotnosť). 

Vo svojej práci som sa rozhodla hľadať a skúmať tieto persuazívne techniky v obchodných reťaz-

coch Tesco, Kaufland, Lidl, Billa a Hypernova. Vo všetkých prípadoch pôjde podľa aktivity osôb 

o jednosmernú persuáziu reťazcov smerom k zákazníkom. Je to skupinová persuázia, keďže reťazec 

chce vždy pôsobiť na čo najväčšiu skupinu ľudí. Čo sa týka spôsobu kontaktu, bude to nepriama per-

suázia, keďže zúčastnené strany sa osobne nepoznajú, nevidia si do očí a obchodné reťazce na komu-

nikáciu so zákazníkmi väčšinou používajú masovokomunikačné prostriedky ako napríklad internet. 

 

4 Tesco Stores  

Ako prvú som sa rozhodla analyzovať persuáziu obchodného reťazca Tesco, pretože má v Prešove 

najviac pobočiek – tri, z toho jeden obchodný dom (v centre mesta) a dva hypermarkety (v centre 

mesta a na Sídlisku 3).  

 

4.1 Reklamný leták 

Reklamný leták Tesco sa dostáva zákazníkom do schránok vždy najneskôr deň pred začatím akcie, 

ktorá sa začína každý týždeň v stredu a trvá do utorka. Na internete sa dá pozrieť o niečo skôr. Jeho 

štruktúra je zvyčajne rovnaká. Na úvodnej strane sú povyberané zľavnené produkty, ktoré používame 

všetci (napr. stolová voda, maslo, olej, toaletný papier) a sú označené ako „cenová bomba“ (technika 

intenzity a opakovania; označenie môžeme nájsť pri výrobkoch s najväčšou zľavou – okolo 50 %). 

Nasleduje strana alebo strany, na ktorých nájdeme tzv. „hit mesiaca“ (takisto technika intenzity) – 

sem patria výrobky, na ktoré sa vzťahuje akciová cena celý mesiac. Na týchto stranách často nájdeme 

aj príklady techniky podplácania – napr. 3+2 zadarmo (croissanty 7 days), alebo 2+1 zadarmo (Slova-

kia Chips). Ďalšie strany prinášajú výrobky rozdelené do kategórií (napr. strana venovaná ovociu 

a zelenine, mäsu, čistiacim prostriedkom). Môžeme tu nájsť humorné slogany, napr. Šťavnaté sústa 

pre vaše ústa. alebo Saláma, šunka, údené – najlepšie sú studené. na stranách venovaných mäsovým 

výrobkom alebo Piť či nepiť... to je otázka?! na strane ponúkajúcej alkoholické a nealkoholické nápo-

je. V letáku (4. 3. – 10. 3. 2015) nájdeme aj recept na roládu, na ktorú môžu zákazníci použiť viacero 

zľavnených výrobkov. Tento recept odporúča Miška Králiková, ktorá je na fotografii pri recepte 
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(technika obyčajní ľudia, krásni ľudia a charizma). Všetky výrobky v reklamnou letáku sú explicitne 

opísané – zákazník sa dozvie pôvodnú cenu, výšku zľavy, opis výrobku, množstvo, objem alebo 

hmotnosť. 

 

4.2 Webová stránka 

Úvodná stránka reťazca www.tesco.sk nás privíta informáciou Váš hlas má cenu iPadu a Hlasujte 

za nás a vyhrajte štýlový iPad, čo je kombináciou techniky podplácania a lichotenia. Zákazníka hla-

sovanie nestojí nič, iba pár minút času, a naopak, môže získať cenu. Na internetovej stránke nájdeme 

veľa zdravých receptov plných vitamínov od už spomínanej Mišky Králikovej, bežnej matky dvoch 

detí, s ktorými je tam aj odfotografovaná (technika sentimentálne obrazy). Tesco na svojej stránke 

garantuje stopercentnú spokojnosť: Za svojimi značkami si skutočne stojíme, a preto vám v rámci 

programu Garancia 100 % spokojnosti zaručujeme vrátenie peňazí v prípade, že nebudete spokojní 

s kvalitou našich výrobkov. V časti venovanej Tesco výrobkom nájdeme niekoľko produktov, ktoré sú 

označené voľba spotrebiteľov 2014 – najlepšia novinka (technika bandwagon, väčšinový názor a no-

vinky). Pri pečive nájdeme rečnícku otázku Milujete tradičné slovenské pekárenské výrobky ako sú 

zemplínske koláče, stredoslovenský zemiakový chlieb či bratislavské rožky? 

 

4.2.1 Iné 

Internetová stránka www.tesco.sk ponúka svojim zákazníkom aj iné služby ako predaj produktov. 

Jednou z nich je klubová karta Clubcard – po zaregistrovaní (zadarmo) ponúka zákazníkom zľavy na 

vybrané produkty. Zákazníci raz za 3 mesiace poštou dostávajú vyúčtovanie s počtom bodov, ktoré sú 

premenené na peniaze – nákup za 1 euro sa rovná jednému bodu, a 100 bodov = zľava 1 euro. Ak 

zákazník nakúpil za 3 mesiace tovar v hodnote 1000 eur (1000 bodov), dostane poukážku na zľavu 10 

eur, ktorú môže využiť pri ďalšom nákupe (technika podplácania). Súčasťou vyúčtovania sú aj zľavy 

na tovar, ktorý zákazník kupuje najčastejšie. 

Ďalšou službou je SIM karta Tesco, ktorú je možné zakúpiť aj bez Clubcard. Ak však zákazník 

vlastní aj Clubcard, dostane dvojnásobok kreditu pri každom dobití a v rámci siete Tesco Mobile volá 

iba za jeden cent za minútu (technika podplácania). 

Reťazec Tesco má v niektorých svojich predajniach zriadený stánok finančné služby, kde poskytu-

je predaj tovaru na splátky, hotovostnú pôžičku na čokoľvek (technika jednoduché riešenie) a takisto 

novinku Clubcard kreditnú kartu Premium. 

Pri niektorých hypermarketoch Tesco stojí vlastná Tesco čerpacia stanica, kde môžu zákazníci na-

tankovať, a získať tak body na svoju Clubcard alebo využiť zľavu na palivo vo výške niekoľkých 

centov pri nákupe tovaru nad 20 eur. 

Tesco nedávno zaviedlo aj novinku (technika novinky) dovozu potravín priamo domov. Chce tak 

pomôcť vyriešiť situáciu starým ľuďom, ktorí už nevládzu chodiť na nákupy, ale aj zaneprázdneným 

zákazníkom, ktorí na ne nemajú čas (technika jednoduché riešenie). Prvý dovoz je zadarmo, čo môže 

byť pre zákazníkov lákavé. Cena dovozu sa potom odvíja od lokality a času. Aj v tejto službe môžeme 

nájsť techniku podplácania – za každý takýto nákup zákazník získa dvojnásobný počet Clubcard bo-

dov, ak ju vlastní. 

Ďalšou novinkou je sieť lekární v budovách Tesca. Pri nákupe voľnopredajných produktov sa zá-

kazníkovi takisto pripočítajú body na Clubcard a výhodou je, že nemusí chodiť ďaleko a nákup liekov 

vybaví súčasne s nákupom v Tescu. 

 

4.3 Televízna reklama 

Televíznu reklamu využíva obchodný reťazec Tesco na spropagovanie všetkých vyššie spomenu-

tých ponúkaných služieb. Niekedy v nej vystupuje Miška Králiková, ktorá prezentuje nejaký recept, 

na ktorý zákazník môže použiť práve zlacnené suroviny. Vidíme ju aj v reklame na dovoz potravín 

domov, v ktorej hovorí, že radšej strávi čas so svojou rodinou ako dlhým nakupovaním, a navrhuje 

toto jednoduché riešenie aj ostatným matkám. Reklama na Tesco Mobile SIM kartu informuje 

o poplatkoch za hovory a SMS správy v rámci siete Tesco Mobile aj mimo nej. Reklama Tesco fi-

nančné služby nabáda zákazníka použiť jednoduché riešenie na vyriešenie svojich finančných prob-

lémov vo forme pôžičky. Aktuálne reklamy momentálne prezentujú novú Premium kreditnú kartu 

http://www.tesco.sk/
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a takisto možnosť až 70-percentnej zľavy na plyšové hračky Angry birds po nazbieraní určitého počtu 

nálepiek (5 eur nákupu = 1 nálepka).  

 

Obchodný reťazec Tesco teda najviac používa techniku intenzity a podplácania, ďalej jednoduché 

riešenie, novinky, opakovanie, humor, obyčajní ľudia, krásni ľudia, charizma, explicitné tvrdenia, 

lichotenie, sentimentálne obrazy, väčšinový názor, bandwagon a rečnícka otázka. 

 

5 Kaufland 

Ďalším obchodným reťazcom je Kaufland. V Prešove sa nachádzajú dva obchodné domy (na Síd-

lisku 3 a na Sídlisku Sekčov). 

 

5.1 Reklamný leták 

Reklamné noviny Kaufland dostávajú zákazníci takisto najneskôr deň pred začatím akcie. Akcia sa 

začína vždy vo štvrtok a trvá do stredy nasledujúceho týždňa. Tieto noviny si možno pozrieť aj skôr 

na internete. Podobne ako leták Tesca má rovnakú štruktúru, ale počtom strán je oveľa rozsiahlejší. 

Na úvodnej strane nájdeme zlacnené veci každodennej potreby označené ako „mimoriadna ponuka“ 

alebo „mimoriadna ponuka do vyčerpania zásob“ (technika intenzity). Tieto označenia sa opakujú aj 

na ďalších stranách. Pri každom výrobku je uvedené, o koľko percent je lacnejší, a takisto jeho expli-

citný popis: pôvodná cena, hmotnosť/objem/počet kusov a druh, ak ich z daného výrobku existuje 

viac. Výrobky sú usporiadané tematicky, napríklad čerstvé ovocie a zelenina, kvety, mäso, syry, mra-

zené výrobky atď. Na každej strane nájdeme malý priestor venovaný nejakej zaujímavej informácii 

(napr. história ovčieho syra, obsah vitamínov v brokolici alebo rôzne využitie tvarohu). V týchto in-

formáciách často nájdeme aj príklad jednoduchého riešenia, napr. pri čistiacom prostriedku Pur: 

„Mastnota, zaschnuté zvyšky jedla, zdĺhavé drhnutie a vysušené ruky po umývaní riadu – takýmto 

trápeniam je koniec. Prichádza silný pomocník, ktorý dokonale vyčistí všetok mastný riad, a to aj 

v chladnejšej vode,“ príklad svedectva pri paštétach: „Už päťdesiat rokov sú tieto paštéty synonymom 

kvality. Pôžitkárov ešte nikdy nesklamali, pretože sú vyrábané podľa tradičných receptúr, ktoré preve-

ril čas“ alebo príklad lichotenia pri upratovacích pomôckach: „S našou výbavou bez problémov 

zvládnete boj proti špine!“ Tieto krátke texty často obsahujú aj rečnícke otázky so zobrazeným jedno-

duchým riešením: Hľadáte vhodnú nátierku do studenej kuchyne? (pri syrovo-cesnakovej nátierke) 

Hľadáte vhodnú prílohu k bravčovému či kuraciemu mäsu? (pri hranolkách) Hľadáte dobrotu, ktorou 

potešíte malého i veľkého maškrtníka? (pri Študentskej pečati) V aktuálnom letáku (5.3.-11.3.2015) 

môžeme nájsť aj techniku načasovania – do Veľkej noci ostáva ešte asi mesiac, ale Kaufland už teraz 

ponúka veľkonočné dekorácie za zvýhodnené ceny, ktoré sú označené ako „mimoriadna ponuka“ 

(opäť technika intenzity). V letáku môžeme nájsť aj ďalšie príklady techniky intenzity: „týždeň super 

nízkych cien“, „top ponuka,“ „pestrá paleta výhodných cien,“ „pondelkový trhák,“ „top kvalita – top 

ceny“ a pod. Reklamné noviny obsahujú okrem zlacnených produktov aj rôzne články - aktuálne vy-

danie prináša článok o možnostiach úpravy hydiny, o fikusoch a o rôznych osobnostiach slovenského 

a zahraničného showbiznisu. Čitatelia sa môžu zapojiť do prebiehajúcich súťaží, vylúštiť krížovky 

alebo sa zasmiať na vtipoch (technika humoru). Kaufland takisto ponúka možnosť inzercie vo svojich 

reklamných novinách.  

 

5.2 Webová stránka 

Hneď na úvodnej internetovej stránke www.kaufland.sk nájdeme príklad techniky načasovania: „8. 

marec – deň v znamení žien“ a ponuku zlacneného šumivého vína, dezertu a telového mlieka. Okrem 

základných informácií („o spoločnosti“ alebo „zákaznícky servis“) stránka obsahuje prehľad ponúka-

ných produktov a takisto recepty z nich a spotrebiteľské súťaže. Zákazníci majú možnosť zbierať 

nálepky a potom si uplatniť zľavu na aktuálny produkt (momentálne 50 % na matrace Dormeo, tech-

nika podplácania). V časti „O spoločnosti“ môžeme nájsť voľné pracovné miesta v obchodných do-

moch Kaufland na celom Slovensku.  

 

 

 

http://www.kaufland.sk/
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5.2.1 Iné 

Na rozdiel od obchodného reťazca Tesco sieť obchodov Kaufland zákazníkom neponúka žiadne 

extra služby. Nemá žiadnu klubovú kartu, a tak žiadni zákazníci nie sú zvýhodnení napríklad pri súťa-

žiach a nikto nedostáva žiadnu zľavu. 

 

5.3 Televízna reklama 

Televízna reklama spoločnosti Kaufland momentálne nepropaguje konkrétne výrobky, ale sériu 

produktov vyrobených na Slovensku, do ktorej patria aj niektoré výrobky vlastnej značky Kauflandu: 

K-Classic a K-Purland. Zábermi z výroby tradičných slovenských produktov (napríklad parenice) 

alebo zberu obilia, hrozna a zemiakov sa snaží presvedčiť spotrebiteľov, aby siahli po domácich pro-

duktoch a podporili tak našu ekonomiku. Počas reklamy sa objavujú vety Z lásky k dobrému. a Z lásky 

k tradícii. Kaufland používa techniku asociácie a reklamu končí vetou Z lásky k Slovensku., teda cie-

ľovej skupine sa snaží vysvetliť, že ak miluje Slovensko a chce, aby slovenské produkty boli aj naďa-

lej dostupné, treba ich pravidelne kupovať. V druhej aktuálnej reklame takisto môžeme nájsť túto 

techniku. Propaguje už spomínané zbieranie nálepiek s možnosťou zľavy na matrace Dormeo. 

V reklame zaznie veta Prirodzený spánok nad zlato! Dormeo a Kaufland. Kaufland teda chce dosiah-

nuť, aby si ľudia príjemný pocit z dobrého spánku spájali práve s jeho obchodnými domami. Hercami 

sú obyčajní ľudia, rodičia a dcéra (sentimentálne motívy) s posteľou umiestnenou v lese, ktorý sym-

bolizuje ticho, teda dokonalé prostredie na pokojný spánok. 

 

Persuazívne techniky obchodného reťazca Kaufland sú nasledovné: intenzita, explicitné tvrdenia, 

opakovanie, jednoduché riešenie, rečnícke otázky, svedectvá, lichotenie, načasovanie, humor, podplá-

canie, asociácia, obyčajní ľudia a sentimentálne motívy. 

 

6 Lidl 

Obchodný reťazec Lidl má takisto ako reťazec Kaufland v Prešove dve pobočky, ktoré sa nachá-

dzajú v blízkosti pobočiek Kauflandu (na Sídlisku 2 a na Sídlisku Sekčov). 

 

6.1 Reklamný leták 

Reklamný leták spoločnosti Lidl dostávajú zákazníci do schránok aspoň deň pred začatím akcie. 

Časť výrobkov je v zľave od pondelka a časť od štvrtka. Leták (9. 3. – 15. 3. 2015) má obvyklú štruk-

túru, avšak na úvodnej strane prináša novinku: za nákup nad 100 eur získa zákazník cukrársku knihu 

(od Adriany Polákovej) pri pokladni zadarmo. Ďalšie strany patria receptom od kuchárov Romana 

Paulusa (z Českej republiky) a Marcela Ihnačáka (zo Slovenska), ktorí ich pripravujú z práve zlacne-

ných surovín (technika celebrity). Ide aj o príklad techniky analógie – zákazník môže vyskúšať oba 

recepty s využitím surovín z Lidlu, ktoré porovná a vyberie si ten chutnejší. Zároveň však nakúpi 

v Lidli viac produktov. Recepty na stranách reklamného letáka Lidlu prezentuje aj ďalšia už spomína-

ná slovenská kuchárka Adriana Poláková, ktorej recept spolu so zlacnenými potrebnými surovinami 

môžeme nájsť aj v aktuálnom vydaní. Nasledujúce strany sú, podobne ako v letákoch Tesca 

a Kauflandu, rozdelené podľa kategórií výrobkov; nasledujú napríklad potreby na pečenie, alkohol 

alebo oblečenie. V strede letáku predsa nájdeme recepty od Paulusa a Ihnačáka, takže v celom letáku 

sú dokopy tri recepty. Lidl tiež používa techniku načasovania, pretože ponúka veľkonočné dekorácie 

a potreby na zdobenie veľkonočných vajíčok za výhodnú cenu už teraz – takmer mesiac pred Veľkou 

nocou. Označenie „cenový hit“ (technika intenzity) sa opakuje pri viacerých výrobkoch. Všetky vý-

robky sú v letáku explicitne popísané: cena, pôvodná cena, výška zľavy v percentách a hmotnosť/ 

objem/množstvo. Okrem toho obsahujú produkty iné ako jedlo a nápoje napríklad informácie 

o dostupnej veľkosti a materiáli (pri tričkách), rozmeroch a možnostiach prania (posteľné prestierad-

lo) a pod. Leták obsahuje aj dve strany s nadpisom Viac času na príjemné veci! Nájdeme tu produkty 

so zľavou až do 42 %. Jedna strana uvádza produkty v akcii od pondelka, druhá od štvrtka. Lidl chce 

dopriať svojim zákazníkom príjemne strávené chvíle, pretože sú to prevažne produkty ako čokolády, 

dezerty, sladké jogurty alebo oriešky, čo by sa dalo zaradiť k technike lichotenia. Leták ešte prináša 

na strane 9 kontaktné údaje na zákaznícku linku, ktorá je bezplatná. Zákazník sem môže zavolať alebo 

napísať s akýmkoľvek problémom. 
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6.2 Webová stránka 

Úvodná stránka www.lidl.sk prináša informáciu o už spomínanej možnosti získať cukrársku knihu 

pri nákupe sortimentu nad 100 eur. Ďalej na stránke okrem aktuálneho letáka v elektronickej podobe 

nájdeme aktuálne akcie, zoznam sortimentu, informácie o spoločnosti a voľných pracovných mies-

tach, recepty a napríklad aj spotrebiteľské súťaže. Hore vidíme informáciu, že Lidl vyhral cenu Ob-

chodník roka 2013 – cena verejnosti, čo je použitie techník bandwagon a takisto väčšinový názor. 

Tieto techniky nájdeme aj v osobitnej časti „ocenenia,“ kde sú vypísané všetky ceny, ktoré Lidl do-

stal, napr. Kampaň roka 2014, Komunikátor roka 2014 alebo Najkvalitnejší medzinárodný maloob-

chodný reťazec na Slovensku. V sekcii venovanej kariére v spoločnosti je niekoľko rečníckych otázok 

(Si absolvent/ka VŠ? Hovoríš plynule nemecky? Chceš cestovať?) 

 

6.2.1 Iné 

Na rozdiel od reťazca Tesco a podobne ako sieť obchodov Kaufland Lidl neponúka svojim zákaz-

níkom žiadne extra služby. Takisto ako Kaufland nemá žiadnu klubovú kartu, takže žiadni zákazníci 

nie sú zvýhodnení. Ak napríklad zákazníci Tesca zbierajú nejaké nálepky s cieľom uplatnenia zľavy, 

tí s klubovou kartou dostanú prvú nálepku zadarmo, ale zákazníci Lidlu sú na tom všetci rovnako. 

 

6.3 Televízna reklama 

Reklamy Lidlu sú rozdelené tematicky podľa týždňov, napr. americký, ázijský, grécky a pod. Čas-

to v nich vystupujú už spomínaní kuchári zo Slovenska a Česka (celebrity), ktorí sa často navzájom 

doberajú a jeden sa snaží byť lepší ako ten druhý. Tento „súboj“ opäť využíva techniku analógie, pre-

tože symbolizuje ich boj o lepší recept v každom letáku. V televíznych reklamách často nájdeme 

techniku opakovania. Buď sú prezentované produkty aj s cenou, ktoré sa na konci reklamy opäť na 

krátko objavia, alebo sa informácia o produkte zopakuje dva krát po sebe, napríklad „banány, jeden 

kilogram iba za 79 centov, kilogram iba za 79 centov“. 

 

Obchodný reťazec Lidl používa tieto persuazívne techniky: intenzita, novinka, analógia, načasova-

nie, opakovanie, explicitné tvrdenia, lichotenie, bandwagon, väčšinový názor, rečnícka otázka a celeb-

rity. 

 

7 Billa 

Štvrtým obchodným reťazcom je Billa. V Prešove má iba jednu pobočku – obchodný dom na Síd-

lisku Sekčov. 

 

7.1 Reklamný leták 

Týždňová akcia v Bille začína rovnako ako v Tescu, v stredu. Reklamný leták tak rovnako zákaz-

níci dostanú do rúk najneskôr v utorok. Hneď na úvodnej strane letáku (4. 3. – 10. 3. 2015) nájdeme 

príklad techniky načasovania: Nezabudnite na svoje nežné ženské polovičky. Túto vetu nájdeme vedľa 

zlacnených praliniek Raffaello, ktoré sú častým darčekom pre ženy. Billa chce takto pomôcť neroz-

hodným mužov a ponúka im jednoduché riešenie s darčekom k Medzinárodnému dňu žien. Na úvod-

nej strane sú ešte vybrané produkty s vysokou zľavou, napr. jahody (50 %). Na ďalších stranách sú už 

výrobky rozdelené podľa kategórií, napr. mäso, pečivo, mliečne výrobky alebo sladkosti. Všetky sú 

explicitne popísané a nájdeme pri nich pôvodnú a aktuálnu cenu, hmotnosť alebo cenu za kilogram. 

Niektoré výrobky sú označené ako „super ponuka“ (technika intenzity) a toto označenie sa v letáku 

viackrát opakuje. Navyše sú tieto výrobky zobrazené väčšie ako ostatné. Na strane venovanej pečivu 

a syrom nájdeme opäť príklad techniky načasovania. Známa tvár Billy, šéfkuchár Giuseppe, odporúča 

mužom kúpiť svojim ženám hotovú tortu v tvare srdca, ktorá je pri tejto príležitosti zlacnená (slogan 

Sladkú tortičku na MDŽ pre sestru aj mamičku). Aj tento návrh by sme mohli považovať za jednodu-

ché riešenie, teda ak si zákazník prelistuje celý leták, nájde v ňom okrem týchto dvoch ešte jeden 

vhodný darček na MDŽ (kvetina v košíku), z ktorých si môže vybrať (technika analógie). V letáku 

nájdeme aj nejaké symboly ako napríklad slovenská vlajka, ktorá informuje, že sa jedná o slovensky 

výrobok, alebo snehovú vločku, ktorá označuje mrazený výrobok. Špeciálnym typom akcie je „ne-

http://www.lidl.sk/
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deľná akcia,“ ktorá platí iba v nedeľu na vybraný produkt (v aktuálnom letáku sú to kapsuly Dolce 

Gusto). Niektoré výrobky sú v letáku označené hviezdičkou, ktorej vysvetlenie je vždy na spodku 

strany (zvyčajne akcia na konkrétny produkt neplatí pre vybraný obchodný dom). Jedna z posledný 

strán prináša informáciu Bonus club prináša všetkým členom samé veľké veci – 5 % zľava za 250 bo-

dov. Viac o tejto ponuke si môže zákazník pozrieť na internetovej stránke obchodu. Nasleduje strana, 

ktorá propaguje výlučne výrobky vlastnej značky Billy – Clever s informáciou Táto značka ponúka 

vždy to najlepšie vo svojej kategórii a za najnižšiu cenu. (technika intenzity) Na poslednej strane je 

ešte jedna špeciálna akcia s názvom Kasový trhák a platí iba pre členov Billa bonus clubu na sorti-

ment piva vo vybrané dni. 

 

7.2 Webová stránka 

Internetová stránka obchodného reťazca je www.billa.sk a je veľmi pestrá. Používa sentimentálne 

motívy a obyčajných ľudí (kuriatka a zajačikov, matku s dieťaťom) a láka zákazníkov, aby sa pridali 

k oslave Veľkej noci. Stránka ponúka aktuálny leták v elektronickej podobe, ďalej informácie 

o Bonus clube, prehľad sortimentu a značiek Billa (už spomínaná Clever alebo Chef Menu), informá-

cie o spoločnosti a jedna časť je venovaná kuchárovi Giuseppemu a obsahuje jeho životopis a recepty. 

Mohli by sme to zaradiť k technike celebrity, pretože pôsobil v slávnych reštauráciách, varil napríklad 

pre anglickú kráľovnú a v kuchárskom svete je známy. Je to charizmatický muž, ktorý sa vyzná vo 

varení a tak pri prezentovaní receptov pôsobí sebavedomo. V tejto časti nájdeme rečnícku otázku 

A kto je vlastne Giuseppe? V časti o Bonus clube nájdeme aj špeciálny leták, ktorý je venovaný iba 

zákazníkom tohto klubu a platí jeden kalendárny mesiac. Jedna časť internetovej stránky je venovaná 

aj deťom, a to „Billa Dobrodružný oceán.“ Tu sa môžu deti zabaviť a pozrieť si zoznam nálepiek 

morských živočíchov, ktoré sa dajú v Bille kúpiť. Aj toto je spôsob, ako prinútiť zákazníkov prísť 

nakupovať do Billy: dieťa bude chcieť mať kompletný album a tak bude chcieť stále kupovať nálepky 

a rodič popri tom väčšinou kúpi aj niečo iné. 

 

7.2.1 Iné 

Billa (podobne ako Tesco) ponúka svojim zákazníkom možnosť stať sa členom Billa Bonus clubu. 

Registrácia do tohto klubu zaručuje „každý týždeň atraktívne produkty s výraznou zľavou“ (technika 

intenzity) alebo 10-percentnú narodeninovú zľavu (technika podplácania). Je zadarmo a dá sa vyplniť 

aj on-line. Umožňuje zákazníkom zbierať body, ktoré si potom môžu premeniť na peniaze a takisto 

majú výsadu nakupovať lacnejšie produkty určené iba pre členov.  

 

7.3 Televízna reklama 

V televíznych reklamách spoločnosti Billa často vidíme už spomínaného kuchára Giuseppeho, kto-

rý väčšinou prezentuje nejaký recept, na ktorý používa produkty, ktoré sú práve v akcii. Vystupuje 

sebavedomo; tvrdí že v Bille vždy nájde to, čo potrebuje a často opakuje slogan reťazca „Presne pod-

ľa mojej chuti.“ Nedávna reklama ponúkala možnosť získať plyšové hračky, tzv. „vitamanov“ po 

vyzbieraní určitého množstva nálepiek. Bola to kreslená kampaň (sentimentálne obrazy) zameraná 

predovšetkým na deti, ale opäť platí, že väčšina detí chcela mať všetky tieto hračky a tak museli ich 

rodičia nakupovať v Bille častejšie a za viac peňazí. 

 

Persuazívne techniky reťazca Billa sú tieto: načasovanie, jednoduché riešenie, explicitné tvrdenia, 

intenzita, opakovanie, analógia, symboly, sentimentálne motívy, celebrity, charizma, obyčajní ľudia 

rečnícka otázka a podplácanie. 

 

8 Hypernova 

Posledným skúmaným reťazcom je Hypernova Slovensko, ktorej najväčším konkurentom je, čo sa 

polohy týka, obchodný reťazec Billa, pretože sú situované len niekoľko metrov od seba na Sídlisku 

Sekčov; a táto pobočka je jedinou v Prešove. 

 

 

 

http://www.billa.sk/
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8.1 Reklamný leták 

V aktuálnom letáku, dostupnom pre zákazníkov najneskôr deň pred začatím akcie v tlačenej podo-

be a o niečo skôr v elektronickej podobe, nájdeme pod logom Hypernovy logo ďalšej predajne – Ter-

no Center. Toto logo symbolizuje fakt, že predajňu kúpila spoločnosť Terno a onedlho bude už aj 

Hypernova vystupovať pod týmto názvom. Tento leták (5.3. – 11. 3. 2015) obsahuje na úvodnej stra-

ne výrobky s vysokou zľavou (až do 37 %) a ich ceny sú vytlačené veľkým písmom. Aj produkty 

spoločnosti Hypernova, tak ako produkty každého obchodného reťazca, obsahujú explicitný popis 

zahŕňajúci cenu, výšku zľavy, cenu za kilogram, hmotnosť alebo objem. Na ďalších stranách sú vý-

robky umiestňované podľa kategórií, ako napríklad mäso, mliečne výrobky alebo pečivo. Na strane 6 

nájdeme príklad techniky podplácania aj intenzity. Strana má slogan „Zvýhodnené balenie vám ušetrí 

peniaze“ a ponúka k určitému počtu výrobkov jeden výrobok zadarmo, napr. pagáč 2+1 zadarmo, 

alebo zníženú cenu za výrobok pri nákupe viacerých kusov, napr. „akciová cena platí pri kúpe 2 a viac 

kusov.“ Označenie „zvýhodnené balenie“ sa opakuje pri všetkých výrobkoch na tejto strane. Niektoré 

výrobky v letáku sú označené logom „moja kvalita“ alebo „moja cena,“ čo značí, že táto značka sa 

predáva výlučne v Hypernove, alebo za zvýhodnenú cenu. Aj v letáku Hypernovy, podobne ako 

v letákoch iných obchodných reťazcov nájdeme príklad techniky načasovania: „Oslávte s nami Me-

dzinárodný deň žien.“ Tiež pre mužov ponúka jednoduché riešenie v podobe rôznych cukroviniek 

(napr. Merci dezert, Milka dezert a čokoláda alebo víno). Je to aj príkladom techniky analógie, keďže 

všetky možné tipy na darček má zákazník na jednej strane a tak sa môže rozhodnúť napríklad podľa 

ceny za kilogram, ktoré balenie je najvýhodnejšie, alebo vyberie darček podľa toho, čo má žena, ktorá 

bude obdarovaná, rada. Deviata strana letáku informuje, že keďže sa Hypernova stane súčasťou re-

ťazca Terno a bude vystupovať už len pod týmto menom, klubové karty Hypernova už ďalej nebudú 

v platnosti, ale stáli zákazníci si môžu vybaviť nové klubové karty „Moja samoška,“ „Terno plus“ 

alebo „Moja karta.“ Tí, ktorí ich už vlastnia, sú zvýhodnení, pretože majú možnosť nakúpiť aviváž od 

9.3. do 11. 3. 2015 s 25-percentnou zľavou. Na strane 10 nájdeme mimoriadnu ponuku, zľavu mini-

málne 30 % na čistiace prostriedky so sloganom „na stope čistoty a výhodných cien“ (technika inten-

zity). Na poslednej strane nájdeme ešte jeden príklad techniky podplácania: zákazník si môže kúpiť 

džús Cappy spolu s keksami BeBe za zvýhodnenú cenu. 

 

8.2 Webová stránka 

Hlavná stránka reťazca www.hypernova.sk je podobne ako stránka Billy ladená do veľkonočnej 

témy – na vrchu stránky nájdeme pod logom maľované vajíčka. Nájdeme tu aj rodičov s dvoma deťmi 

(obyčajní ľudia, sentimentálne obrazy). Stránka obsahuje informácie o spoločnosti, mapu predajní 

alebo možnosť podnikania v priestoroch obchodov. Dozvieme sa informácie o aktuálnych akciách, 

ktoré sú nazvané pomocou časti názvu reťazca – „Hypervýhodné nákupy“. Nachádza sa tu takisto 

aktuálny leták, recepty a možnosti práce. Časť venovaná klubovej karte prináša množstvo výhod 

a zliav (technika podplácania), napr. bonus 1 % zo všetkých nákupov zaregistrovaných na kartu počas 

kalendárneho roka, zľava 1 % v deň menín a 2 % v deň narodenín zákazníka na celý nákup a veľa 

súťaží a akcií počas celého roka. 

 

8.2.1 Iné 

Sieť obchodov Hypernova ponúka svojim zákazníkom možnosť zaregistrovať si už neraz spomí-

nanú klubovú kartu. Prináša množstvo výhod a raz za kalendárny rok dostáva zákazník bonus adek-

vátny tomu, koľko peňazí počas predchádzajúceho roka v predajniach minul. Okrem toho má Hyper-

nova vlastné čerpacie stanice, ktoré sa nachádzajú pri obchode (6 na Slovensku, z toho jedna v Prešo-

ve). Na stránke k tomu nájdeme informáciu, že „Hypernova sa vám snaží zatraktívniť nákupy vo svo-

jich hypermarketoch a preto v ich bezprostrednej blízkosti prevádzkuje čerpacie stanice s nízkymi 

cenami pohonných hmôt.“ 

 

8.3 Televízna reklama 

V televíznej reklame Hypernova okrem zliav na svoje produkty propaguje rovnakú akciu ako má 

Tesco, avšak s inými podmienkami – zákazníci môžu zbierať nálepky za 8 eur nákupu, ktoré si potom 

vymenia za plyšové hračky Angry birds a doplatia 0.99 eur. Na jednu takúto hračku je potrebné vy-

http://www.hypernova.sk/
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zbierať až 35 nálepiek (nakúpiť za viac ako 280 eur), čo je v porovnaní s Tescom oveľa drahšia mož-

nosť získania hračky. Reklamy sú namierené predovšetkým na deti, lebo sú v nich tieto hračky (sen-

timentálne obrazy) a reklamu nahovoril malý chlapec.  

 

Obchodný reťazec Hypernova používa nasledujúce persuazívne techniky: explicitné tvrdenia, opa-

kovanie, načasovanie, jednoduché riešenie, analógia, intenzita, obyčajní ľudia a sentimentálne obrazy. 

 

9 Záver 

Záverom možno konštatovať, že všetky skúmané obchodné reťazce (Tesco, Kaufland, Lidl, Billa a 

Hypernova) dosť často používajú persuáziu. Môžeme to vidieť v ich reklamných letákoch, na interne-

tových stránkach, v televíznej reklame a takisto v službách, ktoré niektoré z nich ponúkajú navyše. 

Reťazce najčastejšie používajú základné persuazívne techniky ako sú intenzita, opakovanie, podplá-

canie, sentimentálne motívy, ale aj pokročilé persuazívne techniky ako jednoduché riešenie a novinky 

a sofistikované persuazívne techniky ako načasovanie alebo analógia boli dosť časté. Najviac vysky-

tujúcou sa technikou je technika intenzity, pretože jej príklady môžeme nájsť v letákoch, na internete 

a takisto aj v televíznej reklame každého reťazca. Vo všeobecnosti možno najviac persuáziu pozoro-

vať u obchodného reťazca Tesco, pretože okrem predaja tovaru ponúka zákazníkom množstvo iných 

služieb, ako napríklad vlastná mobilná sieť, požičanie peňazí, sieť vlastných lekární alebo čerpacích 

staníc.  
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