
Zkušební měření zásahu 
videoreklam napříč TV a online
aneb cross-platformní pokus



Proč cross měření?

Médium potřebuje (mj.)
•Optimalizovat vlastní obsah
•Monetizovat ho:

Mediální agentura potřebuje (mj.)
•Naplánovat kampaň (zacílit, přiřadit k obsahu) napříč médii
•Ověřit, že tak i odběhla

Co potřebuje zadavatel reklamy?

… I want a vibrant TV industry giving 
me lots of eyeballs…

Richard Brooke, Media Operations and Strategy 
Director - Europe UNILEVER



Mladá generace je „smartphonová“, starší televizní! 

Č ů ů

Pokud jsou v některý čas dvě aktivity současně, jsou započteny obě.



Vstříc (mladým) konzumentům

Kromě klasického lineárního vysílání TV:
•IP TV, TV karty v PC
•Odložená sledovanost 
•PVR, HDD, DVD, VHS, OTT, smartphones, tablety a všechno mezi tím

•Potíž je v identifikaci a popisu obsahu, jak měřit na všech zařízeních…

Pohled shora: TouchJet Wave mění TV na tablet



Zkušební měření zásahu video reklam napříč 
TV vysíláním (Prima bundle) a Prima online
• Spolupráce s Nielsen Admosphere, za svolení ATO, 
• SimStream – měření sledovanosti TV obsahu + na PCs, v rámci PEM panelu
• cca 30 kampaní, různé stopáže v TV, identické spoty jako pre/mid/post-roll

 září 2014:   460 jednotl. 4+
červen 2015:  655 jednotl. 4+

• Identifikace na straně panelu (user side), audiomatching
• Nasazeny i měřící skripty k video reklamám (server side)



Cíle a požadavky
Cíle: 

• Změřit cross-platformní dosah = reach
• Přidanou hodnotu zásahu online, inkrementální zásah

• Dá se společný zásah počítat vzorečkem za předpokladu 
nezávislosti? ☺

• Ověřit duplikaci diváků TV Primy / Primy online

Co to obnášelo:
• Intenzivní spolupráci s realizátorem Nielsen Admosphere
• Jednoznačná identifikace spotů unikátním AKA kódem / číslem spotu
• Definovat zásah a cílovou skupinu



Měřená populace

Následující výsledky jsou projektovány na tu část populace, která má jak TV, tak internet

TV:
9,8 mil. 4+

Internet i TV:
7,6 mil. 4+



Výsledky zkušebního měření
Červen 2015

• Reach 32 TV kampaní:    7,4 – 70,4 %
• Reach 32 online  kampaní:   0,5 –   7,1 %
• Inkrementální zásah online: 0,2 –   5,0 %

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, SimStream, Prima, N = 655, jednotlivci TV a internet 4+  

Nejsilnější reach:
TV 70,4%

Online 7,1%
Inkr. naměřeno +2,7%
Inkr. vypočteno +2,1%

Největší přírůstek:
TV 15,8 %

Online 6,9 %
Inkr. naměřeno +5,0 %
Inkr. vypočteno +5,8 %



Výsledky zkušebního měření
Září 2014 (jednotlivci TV a internet 4+)

• Reach TV kampaní:      13,6 – 74,5 %
• Reach online  kampaní:   1,1 –   6,6 %
• Inkrementální zásah online: 0,0 –   3,8 % (jedna kampaň TV 64 % / online 1,3 %)

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, SimStream, Prima, N = 450, jednotlivci TV a internet 4+  



Zhodnocení zkušebního měření

• Naměřen inkrementální zásah: 
• Na online osloví reklama jiné diváky než v TV
• I u silných TV kampaní
• I na webu stejné skupiny TV 

• Vzoreček obecně funguje (není systematicky chybový), ale jsou tu rozdíly… 
Jak bude vypadat u menších médií a menších CS?

• Pro sledovanost zásahu online médií je velikost vzorku na limitu (655 osob)



Další zkušenosti a otázky

• Nikdo neví, které (video) reklamy poběží jak v TV, tak v online
• Chybí jednotná evidence videoreklam i obsahu (např. v NL)
• Je třeba technicky zajistit měřitelnost všech zařízení
• Je třeba shody trhu, 

• Co je přesně definice zásahu videoobsahem napříč platformami – 
Spuštění? Reach 1 s? 3 s? 5 s (audiomatching)? 15 s? Celá reklama? 
A co pořad?

• Jak měřit zásah pomocí RTB / programmatic? Jeden provider 
měření…

• Jak přistupovat k SVOD, TS, non-TV obsah, „Adult,“ OOH video
• Další média / typy obsahu?



Petr Miláček
petr.milacek@iprima.cz


