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GENDEROVÉ STEREOTYPY V REKLAMĚ

HOLENÍ 

Gillette pro muže:

Gillette Mach 3 je mnohem lepší než běžné nové 
holicí strojky se dvěma břity. A to i po pěti týd-
nech používání.

Mach 3 má dvojitou vrstvu speciálního nátěru. 

Pomůže vám tak dosáhnout hladkého oholení. 
A to i po 5 týdnech používání.

Vyzkoušejte jeho skvělé schopnosti. Den za dnem, 
holení za holením.

Gillette – pro muže to nejlepší.

AUTO 

Jaguar pro muže:

<nad hlavou prolétá letadlo>
<zlověstná hudba>

Všimli jste si někdy, že v hollywoodských filmech 
hrají záporáky vždy Britové? 

Možná na to náš přízvuk prostě sedí.

Dobrý večer, pane. Děkuji, Mary.

Jsme soustředěnější. Preciznější.

<smích>

Vždy jsme o jeden krok napřed.

Máme styl a smysl pro detail.

A jsme posedlí mocí!

Zásadní roli v tom hraje i určitá uměřenost.

A všichni řídíme Jaguára.

Je to tak. Být záporák stojí za to.

Jaguár – A jak plní života jste vy?

Jaguár F-TYPE R

Gillette Venus pro ženy:

Každá bohyně si zaslouží trochu víc času jen pro 
sebe. A tak tu pro vás máme nový 2 v 1 Venus Spa 
Breeze, jediný holicí strojek s pásky s gelem na 
holení, a navíc s jemnou vůní bílého čaje.

Přinese vám hebkou pokožku a zároveň bude 
hýčkat vaše smysly. Holicí strojek jednoduše na-
vlhčíte, použijete, a relaxujete.

Venus Spa Breeze. Odhalte v sobě bohyni.

Seat pro ženy:

Horoskop #Taková je Mii. #Takové jsme my.

Blíženec – nepředvídatelná – 21.05.–20.06.

Střelec – soutěživá – 22.11.–21.12.

Ryby – citlivá – 19.02.–20.03.

Štír – vášnivá – 23.10.–21.11.

Beran – originální – 21.03.–19.04.

Rak – loajální – 21.06.–22.07.

Býk – neústupná – 20.04.–20.05.

Panna – puntičkářská – 23.08.–22.09.

Vodnář – vychytralá – 20.01.–18.02.

Váhy – společenská – 23.09.–22.10.

Kozoroh – vynalézavá – 22.12.–19.01.

Lev – sebevědomá – 23.07.–22.08.

#Taková je Mii. #Takové jsme my.



GENDEROVÉ STEREOTYPY V REKLAMĚ

DEODORANT 

Rexona pro muže:

Stephen Curry. Dvojnásobný vítěz ceny NBA za 
nejlepšího basketbalistu.

Tvrdě makám, abych byl nejlepší.

Na hřišti, i mimo něj.

Protože chci být nejlepší, důvěřuji jen nejlepší 
značce deodorantů na světě.

Je ledově chladivý. Při pohybu se svěžest aktivuje, 
a já tak zůstávám v suchu a svěží, ať už jdu do 
čehokoli.

Rexona tě nezradí.

JÍDLO

Mammoth Dips pro muže:

Jednohubky. Jakej normální chlap by svejm ami-
gos servíroval jednohubky?

Pokud chlap potřebuje jíst, tak potřebuje jíst. 
Není malej ptáček zpěváček, nezobe. Je to chlap. 
A když se chlap s ostatníma chlapama dívá na 
zápas, tak čapne chipsy a zaboří je do nového 
dipu značky Mamut. 

Rozhodně nebude jen tak něco okusovat. Bude 
jíst.

Nové dipy značky Mamut. Jídlo pro správný 
chlapy, chlape!

Rexona pro ženy:

Buď dobrodružná.

Buď výjimečná.

Buď vášnivá.

Rexona s technologií Dry-Shield vás ochrání před 
potem, a to po celý den! Abyste se nemusely držet 
zpátky!

<s Rexonou / bez Rexony>

Vyzkoušejte ji na vlastní kůži.

Ať každý den stojí za to.

Buď aktivnější.

Rexona. Nezradí tě.

Activia pro ženy:

Víte, co se děje, když jíte Activii?

Když je spokojené vaše bříško, jste spokojená i vy.

Dobrý pocit musí přicházet zevnitř.
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