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EkonomikaSvět reklamy

Duhová reklama
Když Prahou pochodoval duhový průvod Prague Pride, využily to některé � rmy ke svému 
zviditelnění. S marketingem zaměřeným na LGBT komunitu přitom koketuje čím dál více 
společností. Pro některé se podpora různorodosti stala dokonce zásadním tématem.

Láska z nenávisti
 Vodka Absolut je dlouho-

době známá výrobou limi-
tovaných edic svých lahví. 
Ta loňská s názvem Drop 
of Love (Kapka lásky) si 
za téma zvolila podporu 
minorit. K výrobě etikety 
byla použita barviva z ne-
návistných vzkazů z ce-
lého světa. Tvůrci limito-
vané lahve je extrahovali 
z rasistických a anti-LGBT 
plakátů a  transparentů 
posbíraných na demon-
stracích. Nenávistná sdě-
lení tak proměnili v pozi-
tivní poselství – na etiketě 
je v 16 jazycích vyvedeno 
slovo „láska“.

Alternativní doprava
▼ Společnost Lime nabízející v Praze pronájem koloběžek se 
stala partnerem akce Prague Pride. Odkazovala se přitom na 
svůj globální postoj, že chce stejným dílem podporovat rozmani-
tou společnost, což se týká jak alternativních způsobů dopravy, 
tak služeb lidem bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Účastní-
ci Prague Pride mohli po zadání promokódu do mobilní aplikace 
získat odemčení koloběžky a prvních 12 minut jízdy zdarma.

LGBT zaměstnavatel
 Společnost Vodafone je jednou z mála � rem, které se k LGBT mi-

noritě hlásí dlouhodobě, u nás už deset let. Před rokem � rma ozná-
mila řadu dalších iniciativ zaměřených na podporu této skupiny lidí, 
a to jak zákazníků, tak vlastních zaměstnanců. Za svou soustavnou 
činnost v tomto směru získala � rma dokonce ocenění „LGBT Friend-
ly Employer 2018 Champion“. Mimochodem, nejvíce se na rozvoji 
oceňovaných LGBT aktivit podílel Brit Carl Clarke, který v tuto chvíli 
zastává pozici personálního ředitele české pobočky. -boh- ■

S barvou ven
 LGBT poradna Sbar-

vouven.cz, kterou provo-
zuje spolek Prague Pride, 
přišla o minulých Váno-
cích s kampaní „Je peklo 
být jiný, hlavně o Váno-
cích“. Cílem projektu 
agentury Havas bylo oslo-
vit ty, kteří váhají s co-
ming outem, ale vlastně 
i ty, kdo ho už mají za se-
bou. Patronkou poradny 
je moderátorka Ester Ja-
nečková, jejíž čtrnácti-
letý synovec Filip spáchal 
v roce 2014 sebevraždu 
kvůli homofobním posto-
jům české společnosti.
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V jádru jsme všichni stejní
 Jednu z velmi oceňovaných kampaní přinesl před pěti lety 

americký Burger King. Tento výrobce hamburgerů v rámci 
Pride Parade v San Franciscu prodával Proud Whopper. Od běž-
ného Whopperu se lišil jedi-
nou věcí – byl zabalený do du-
hového papíru s popisem: We 
are all the same inside (V jádru 
jsme všichni stejní). Cílovou sku-
pinou byli lidé do 24 let a právě 
mezi nimi nápad sklidil velmi 
pozitivní reakce. Video z akce 
zasáhlo dvacet procent veškeré 
americké populace.
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