
Díky 
Tahle prezentace je jen pro vás, 
nesdílejte ji prosím dále.

Kontakty a zdroje najdete tady.

 

https://docs.google.com/document/d/1B3YUgz3aAlGzfp8gH_GdbzIvjtaSfbrkvmYc3CibQZY/edit


Těší mě

#HolkyzMarketingu Founder

Google for Startups Lead Mentor, Europe and Africa

Grow with Google Certified Trainer 

#Trendspotting podcast Hospodářské noviny

Newsletter pavlinaspeaks.com





“Monstera se symbolem 
mladé generace.”

WGSN v roce 2016



Trendy umíme předpovídat 
sedm let dopředu s 95% 
pravděpodobností
 



Trendy jsou výsledkem 
kulturního, politického i 
ekonomického dění  



2016
Trump. Brexit. Aleppo. Řecko.
Volkswagen. Mars. 
Udržitelnost. 
Gig economy. 40% růst cen. 
RyanAir. 31 let.
Skandinávské hygge. Jóga. 
Instagram.



Na bydlení ve městě

Na samotu bez závazků 

Na aspirativní wellness

Na doplnění greige interiéru



Výdaje za květiny 
vyrostly za tři roky       
o 200 %

Pokojovky bestseller. The Greenest Company. 

Zahradnictví Chládek. Boys with Plants. Plastia.   



Kuuki wo yomu 





MegaTrendy

Změna demografie.
Akcelerace technologií. 
Politická polarizace. 
Urbanizace. 
Životní prostředí. 
Globalizace. 
Rostoucí nerovnosti.



Trendy

Creator x Komunita
Algoritmus x Člověk
Aspirace x Realita
Udržitelnost x Konzum
Autenticita x Realita

 



Hype

Mugler overal. 
#Hotgirlsummer. 
Nike Dunks. 
TikTok sounds. 
 



Sustainability x Konzum

 



Mikroplasty dnes najdete
v 90 % stolní soli





Nové obory



82 % zákazníků bere 
udržitelnost v potaz při 
nákupech



Zákazníci očekávájí odpovědnost
na straně značek



Zákazníci se teď cítí:

Vinní 

Zmatení

Rezignovaní

A proto chceme komunikaci a 
produkty: 

Pozitivní 

Realistické

Bez námahy 

Které je odmění























⅕ zákazníků je 
ochotná si za 
udržitelnost 
připlatit



⅔ zákazníků neví, zda se značka
chová eticky



82 % zákazníků bere 
udržitelnost v potaz při 
nákupech, ale jen pro 34 
% je to rozhodující 
faktor



Člověk x Algoritmus

 





60 % trafficu na internetu
tvoří boti





64 % uživatelů 
TikToku používá 
filtry

 







Koncert Travise Scotta 
sledovalo ve Fortnite 
12,3 milionu lidí



Raspberry 
Dream Labs



1 milion lidí 
požádal Alexu 
o ruku 
 



Anemoia
nostalgie po 
věcech, co jste 
zažili



Aspirace x Realita

 



10 % Čechů bylo v 
exekuci už před 
pandemií a inflací



90 % lidí zvažovalo 
během pandemie 
výpověď





Díky! 

@pavlina_speaks
pavlinaspeaks.com

 


