CO JE
FÉROVÝ
TENDR

Proces výběru agentury se na rozdíl od oblasti marketingové komunikace
jako takové v posledních desetiletích příliš nezměnil. Zůstává v něm
řada fenoménů, jejich užitečnosti pro samotná výběrová řízení lze s
úspěchem pochybovat, a které lze těžko vysvětlit jinak, než prostě
rutinní setrvačností. Pokusili jsme se společně se zástupci zadavatelů
tyto fenomény pojmenovat a popsat, čím ve výběrových řízeních mohou
škodit. A samozřejmě také jak a proč se jim vyhnout.
Rádi bychom k těmto bodům, a k tomu jak vést “férový tendr”,
přitáhli pozornost všech zadavatelů i agentur. Bezpochyby je v našich
společných silách oblast výběrových řízení více kultivovat a dosahovat
na tomto poli lepších výsledků, efektivity i oboustranné spokojenosti.
Tato iniciativa je myšlena nejen jako sada doporučení, jak řešit některé
zákruty komplikovaného procesu výběru nejvhodnější komunikační
agentury, ale i jako platforma pro výměnu názorů, nápadů a zkušeností
nebo pro přístup k nejlepším praktikám či konzultacím.

Tendr je klíčovým bodem ve vztahu klienta a agentury, kterým jejich
spolupráce začíná a obvykle i končí.
Tendry mohou být pro obě strany velmi náročné a vyčerpávající,
a je proto praktické je vést co nejefektivněji a bez zbytečných
chyb a nedorozumění.

PROČ
FÉROVÝ
TENDR

Zadavatelé aktuálně častěji volí formu projektové spolupráce na úkor
dlouhodobějšího vztahu, což nahrává vyšší frekvenci výběrových řízení.
Je otázkou, zda takové konání práci zefektivňuje a přináší lepší kreativu,
cenu, službu a spokojenější klienty nebo má naopak za výsledek
unavené kreativce, soustředění se na jednorázový tendr
a ne na budování značky/prodejů, nekonzistenci komunikace a ztrátu
dlouhodobé vize a zadavatele zaplavené administrativou.
Pohled klienta a agentury na tendr může být dost rozdílný. Podle
lokálního výzkumu britské asociace IPA vnímají například klienti
náklady agentur na velký tendr v hodnotě 31 tisíc liber, zatímco reálné
náklady těchto agentur jsou v průměru více než 178 tisíc liber (průměrně
99 člověkodní)! Cílem tohoto materiálu je tyto pohledy sblížit.

OBOUSTRANNÁ
OTEVŘENOST
A DŮVĚRA
JE KLÍČOVÁ

CO Z FÉROVÉHO
TENDRU ZÍSKÁ
KLIENT?

Je důležité, aby zúčastněné strany byly otevřené a sdílely spolu zásadní
informace, jakými jsou na příklad počet pozvaných agentur a jejich jména,
rozpočet a časové aspekty výběrového řízení a projektu, či reálné složení
agenturního týmu. Klient i agentura musí mít možnost informovaně
posoudit, o jakou příležitost se jedná, jaké náklady by s ní měly být spojeny,
jaký tým je potřeba na obou stranách postavit.
Agentury potřebují přesně rozumět nejen briefu, ale i očekávání klienta
a způsobu vedení tendru, aby mohly pro tendr kvalifikovaně rozvrhnout
objem práce, nasazení konkrétních individualit do týmu a naplánovat další
důležité parametry. Transparentnost je důležitá pro celkové posouzení
tendru jako příležitosti. Pokud zůstanou některé parametry tendru nejasné,
agentura nikdy nebude ani plně motivovaná ani schopná příležitost správně
uchopit a optimálně se jí věnovat. Transparentní tendr v každém případě
klientovi přinese větší užitek a kvalifikovanější postup agentur.

Klient dodržováním Zásad férového tendru ušetří čas, energii i peníze.
Efektivní proces ho bude stát minimum energie a prostředků a férový
tendr navíc namotivuje agentury, které mu doručí to nejlepší řešení.

ZÁSADY
FÉROVÉHO TENDRU

Férový tendr je tendr, který je potřebný. Ne vždy je třeba v případě
nespokojenosti hned měnit celý (zapracovaný a zkušený) agenturní tým.
Někdy stačí vyměnit konkrétního člověka, který zpomaluje spolupráci
(ať už na straně agentury či klienta), změnit procesní postup či způsob
komunikace. Tendr by měl být vždy až krajním řešením.
Tendr není ani tím správným nástrojem pro sběr nápadů nebo ke snižování
ceny. Zkrátka není fér a ani efektivní vypisovat tendr, pokud už má klient
svou agenturu, kterou nechce v podstatě měnit. Měnit už zapracovaný tým
je totiž drahé a riskantní. Bohužel často jsou zbytečně vypisované tendry
výsledkem interních předpisů na straně zadavatele.
Agentury musí zaplatit zdroje a lidi, kteří na výběrových řízeních pracují.
Velké množství tendrů a časté tendrování tak přirozeně zdražuje jejich
hodinové sazby. Tento kolotoč nakonec „zaplatí“ zadavatelé.

ZÁSADA Č. 1

TENDR JEN,
KDYŽ JE POTŘEBA

Interní náklady zadavatele se zvyšují také poptáváním dalších agentur
(nové briefování, zaučování, zpracování výstupů apod.). Rozjezd spolupráce
s novou agenturou navíc znamená zvýšení časové dotace na spolupráci
a zvýšení nákladů klienta a dost často také časové prodlevy
v naplánovaných aktivitách.
Agenturám nejistota zisku dalších zakázek na značce (nebo hrozba tendrů)
neumožňuje držet si na takovém klientovi stabilní tým
a je silně demotivující.

Do strategicko-kreativní fáze výběrového řízení je fér pozvat maximálně
5 agentur (část tendru, kde zadání již obsahuje požadavky na strategické
nebo kreativní výstupy).
Pokud si zadavatel potřebuje udělat přehled o trhu a chce poznat více
subjektů, měl by připravit první kolo tendru jako stručnou prezentaci
credentials včetně „chemistry meetingu“ (kde je možné, aby se klient
a agentura krátce poznali osobně). Na základě těchto prezentací/
setkání zúží počet agentur, které budou soutěžit mezi sebou prezentací
strategických či kreativních výstupů na výše zmíněných až 5 agentur.
Tento postup je fér a ekonomický jak pro zadavatele, tak pro agentury.

ZÁSADA Č. 2

ROZUMNÝ
POČET AGENTUR

Žádat 10 nebo 15 agentur o plné strategické a kreativní prezentace
je nehorázné plýtvání agenturními i klientskými zdroji. Vyslechnout
velké množství prezentací je pro klienta velmi časově náročné. Na konci
tendru se stejně rozhoduje mezi 2 až 3 řešeními a ostatním nevěnuje plnou
pozornost. Už z prvního „seznamovacího“ kola je přitom zřejmé, které
agenturní týmy si se zadáním porozumí, a které by byly do druhého kola
vyzvány zbytečně.

Pravděpodobnost úspěšnosti s velkým počtem účastníků tendru klesá
a tím klesá i motivace zúčastněných agentur. Zadavatel tak nikdy
nedostane top řešení.
I v této části tendru je dobré být otevřený a zbytečně netajit jména pozvaných
agentur. Jakmile agentury vědí, proti komu mají v tendru stát, mohou se
lépe rozhodnout, zda do tendru půjdou, případně jakou strategii a kreativu
nabídnout, aby zaujaly. Zadavatel tak od namotivovaných agentur získá širší
spektrum možných řešení a opět lepší výstup.
Agentury by měly pečlivě zvážit, do kterých tendrů vstoupí. Pokud už od počátku
nemají potřebné kapacity, zkušenosti nebo dovednosti, mrhají vlastními
prostředky i časem zadavatele.

Férový tendr má v zadání jasně daný rozpočet nebo alespoň hrubý
rozpočet, ve kterém by se chtěl klient pohybovat. Návrh strategie
a kreativních řešení je totiž vždy ovlivněn rozpočtem. Kreativci tak
mohou rovnou vymýšlet řešení „na míru“ zadaným mantinelům
a neztrácejí čas návrhem konceptů, které pro klienta nejsou dostupné.
Čas a zbytečnou práci ušetří zadavateli i agenturám vytvoření konkrétní
šablony rozpočtu, která umožní rychlejší porovnání nabídek, a která
by měla být součástí zadávací dokumentace. Zadavateli se velmi obtížně
porovnávají návrhy s diametrálně odlišnými rozpočty a jinými
koncepty realizace.

ZÁSADA Č. 3

ROZPOČET
NENÍ TAJNÝ

V případě obchodních zadání (např. generování objednávek) by měly být
přesně definovány obchodní podmínky (např. marže za prodaný produkt).
Ze zadání férového tendru musí být také jasné, zda rozpočet zahrnuje
prostředky na média a kolik tato část činí, případně, zda je na agentuře,
aby výši navrhla.

Férový tendr má jasně nastavený harmonogram a počet kol
výběrového řízení.
Na strategicko-kreativní výstup jsou třeba od zadání do prezentace
minimálně 4 týdny. Kvalita a bezchybný výstup potřebují čas. Tendry
jsou nečekané a agentura na ně musí odvolávat lidi z běžících projektů.
Dobrou strategii nebo kreativní řešení navíc není možné udělat „přes noc“.
Nepomůže ani alokování více zdrojů, jde o lineární proces řady aktivit
(výzkum, briefing, řada brainstormingů …).

ZÁSADA Č. 4

DOSTATEK
ČASU A JASNÝ
TIMING

Zadání férového tendru obsahuje časový harmonogram samotného
projektu/kampaně, která je předmětem tendru, resp. její důležité milníky
(přípravná fáze, spuštění, atd.). Časový rozpis realizace projektu ovlivňuje
strategicko-kreativní výstupy (např. nápad musí být realizovatelný v daném
čase). Určením časových milníků klient získá od agentur řešení šitá na
míru, která jsou pro něj reálně využitelná.
Celková délka tendru by neměla zkracovat dobu na samotnou
realizaci projektu.

V rámci férového tendru je vždy možný osobní debrief a osobní
prezentace (u strategicko-kreativních výstupů). Osobní prezentace má pro
zadavatele stejný význam jako „chemistry meeting“ – umožní mu seznámit
se s týmem a ještě lépe ohodnotit jeho přemýšlení nad zadáním.
Pro zadavatele i agenturu je přínosné, pokud agentura dostane na svou
prezentaci osobní zpětnou vazbu. Agentura může upravit a doplnit
zpracování zadání v souladu se strategií zadavatele a ten tak dostane
kvalitnější výstupy.

ZÁSADA Č. 5

DOSTATEK
PŘÍLEŽITOSTÍ
K SETKÁNÍ TÝMŮ

Během celého tendru by doplňující otázky agentury a odpovědi na ně
neměly být dostupné ostatním agenturám v tendru. I v rámci otázek
se projeví osobnost agentur, jejich kreativita, přístup k zadání i k práci na
zakázce. Byla by škoda jim tuto soutěžní výhodu brát a odhalovat jejich
know-how.
Ve férovém tendru reprezentuje agenturu reálný tým, který se v případě
získání zakázky nezmění. Zadavatel tak může bez obav brát složení týmu
a výsledek případného chemistry meetingu jako jedno z důležitých kritérií
při výběru agentury.

Férový tendr obsahuje přesnou definici hodnotících kritérií. Zadavatel by
měl jasně stanovit, co chce – stručně a měřitelně. Musí být jasné, jakou váhu
má strategické řešení, kolik procent v hodnocení tvoří kreativa,
kolik cena apod.
Příklady hodnotících kritérií, která lze v zadávací dokumentaci použít:
strategie řešení
kreativa
cena
reference / zkušenosti z daného oboru / řešení
personální zázemí / certifikace odborníků
garanční / záruční podmínky

ZÁSADA Č. 6

ZPĚTNÁ VAZBA
A JASNÁ ODNOTÍCÍ
KRITÉRIA

splnění KPI projektu / výsledky testu návrhu na cílové skupině apod.
Jasně daná kritéria a jejich hodnocení umožní zadavateli snadněji vybrat
vítězné řešení. Výběr je transparentní a svou volbu tak zadavatel snadno
obhájí.
Agentura na druhou stranu získá tímto způsobem důležitou zpětnou
vazbu i v případě, že v konkrétním tendru neuspěje.

K výběrovým řízením je třeba přistupovat vážně a se vzájemným respektem.
Proto je důležité, aby jak na straně zadavatele, tak na straně agentury, byli
hned od počátku součástí procesu zástupci senior managementu.

ZÁSADA Č. 7

ÚČAST
ODPOVĚDNÝCH
OSOB

Ze zadání férového tendru musí být zřejmé jméno osoby, která celé
výběrové řízení na straně klienta vede, a která je za něj zodpovědná.
e také jasné, kteří lidé budou o výsledku rozhodovat (komise) a kdo je hlavní
„decision maker“ případně „sponzor“ (vlastník rozpočtu, zkrátka ten,
kdo to platí).
Pro agenturu i zadavatele je přínosné, když můžou agentura s „decision
makerem“ během výběrového řízení komunikovat přímo, a když je „decision
maker“ rovněž osobně přítomen u prezentace. Projekty, kde toto možné
není, ukazují na malou prioritu pro klienta. V mnoha případech může jen
ten, kdo má rozhodovací pravomoc, dát relevantní odpovědi na klíčové
otázky. Komunikace přes řadu prostředníků bez rozhodovacích pravomocí
přináší zdržení a možná nedorozumění.

Férový tendr neobsahuje zbytečné požadavky typu výpis z obchodního
rejstříku, potvrzení o bezdlužnosti, výpis s rejstříku trestů apod., pokud to
není nezbytně nutné (např. kvůli právnímu oddělení zadavatele). Plnění
zbytečných požadavků zatěžuje kapacity agentury na úkor kvality samotné
prezentace. Přílišná a neodůvodněná administrativa je navíc demotivující.
Kontrola celé řady formálních náležitostí zatěžuje i tým na straně
zadavatele.

ZÁSADA Č. 8

NEZATĚŽUJME
SE ZBYTEČNOSTMI

Bezproblémovým vztahům mezi zadavatelem a agenturami neprospívají
ani klauzule nutící agentury vstupující do výběrového řízení k nesmyslným
závazkům. Příkladem takové klauzule je například závazek, že všechny
výstupy, které agentura v rámci výběrového řízení připraví, vlastní klient.
Tato klauzule je navíc i v rozporu s právní úpravou (autorská práva jsou
definována Autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. a podmínky tendru
je nemohou měnit.).
Mezi „šikanózní“ klauzule patří i ta o právu zadavatele zrušit tendr bez
udání důvodu. Vytváří atmosféru nedůvěry a netransparentnosti celého
tendru.

Exkluzivní vztah mezi zadavatelem a agenturou je samozřejmě kýžený
stav. Agentura má v takovém případě jistotu, že po dobu vztahu nebude
zadavatel pracovat s jiným týmem a zadavatel má jistotu, že agentura
nebude specifické kategorijní a značkové know-how, nabyté spoluprací,
využívat pro konkurenci.
Podmínkou takové exkluzivity je ale právě dlouhodobá spolupráce
na budování značky. Trvání na exkluzivitě přestává dávat smysl
v okamžiku, kdy zadavatel hledá jen projektové řešení - jedna aktivita/
kampaň a dost. Klient by v takovém případě neměl být například překvapen
tím, že se agenturní tým už v době ukončení projektu uchází o jinou zakázku
ve stejné kategorii. Pokud takový tým nemá být z agentury propuštěn,
nic jiného než získat další práci mu ani nezbývá.

ZÁSADA Č. 9

POŽADAVEK
EXKLUZIVITY NENÍ
AUTOMATICKÝ

Specifickou kategorií jsou tendry, ve kterých zadavatel pro dlouhodobou
spolupráci vybere několik agentur, které pak obvykle o jednotlivá zadání
soutěží v jakýchsi minitendrech. Z pohledu exkluzivity se obvykle zadavatel
chová, jako by šlo o garantovanou spolupráci a vyžaduje plnou exkluzivitu
ze strany všech zúčastněných agentur. Fakticky ale agentury nemají
garantováno nic a obvykle se také stává, že jedna či více agentur vycházejí
z tohoto režimu zcela naprázdno. Toto řešení je tedy k agenturám zcela
neférové, protože vyžaduje plnou exkluzivitu bez jakékoliv protigarance.
Exkluzivitu je férové v režimu více agentur vyžadovat jen na základě
garantovaného objemu práce ze strany zadavatele pro každou z agentur.

Férový tendr je iniciativa Asociace komunikačních agentur (AKA) a její sekce Digitální Agentury.
www.ferovytendr.cz / info@ferovytendr.cz

