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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Asociace televizních organizací (ATO) uzavřela smlouvu s Nielsen Admosphere 
na crossplatformní elektronické měření sledovanosti pro 2018-2022. Vedle klasic-
kého živého i odloženého TV vysílání změří také videa na internetu. Měřena budou 
všechna koncová zařízení (TV, PC, mobil, tablet aj). Více… O

Hodnota zakázky je 358 mil. Kč plus opční práva

Tendr ATO vyhrála Nielsen Admosphere

Televizním subjektům schází obchodní model pro vysílání ve vyšším digitálním standar-
du DVB-T2, na který by se mělo přejít k 1. únoru 2021. Ukazuje se totiž, že pro hlavní 
tuzemské komerční subjekty nemusí být digitální terestrická platforma (DTT) jedinou 
variantou jejich budoucího vysílání. Více… O

Financování DVB-T2 nemá zatím jasné obrysy

Televizím chybí obchodní model pro DVB-T2

Česká televize začala natáčet druhou řadu seriálu První republika. V hlavních rolích se opět 
objeví Jiří Vyorálek, Markéta Plánková a Ján Koleník. Pro ČT seriál vyrábí Dramedy Produc-
tions, producentem seriálu je Filip Bobiňski. Zatím není známé, kdy by se druhá řada mohla 
ve vysílání objevit. Druhá řada má mít 13 dílů (první řada 22 dílů). Více… O

Ve srovnání s první řadou bude mít méně dílů

ČT už natáčí druhou řadu První republiky

Czech News Center (CNC) uvedla svůj nový zpravodajský web Info.cz. Jeho ambicí je 
přinášet nejpodstatnější informace dne. Odstartoval ve čtvrtek 17. listopadu, doplňuje další 
značky společnosti (Blesk, Aha!, Sport, E15 aj.). Do roka chce získat jeden milion reálných 
uživatelů měsíčně. Více… O

Projekt má v rámci CNC velkou podporu

CNC spustila svůj nový web Info.cz

Od 10. ledna 2017 spustí Pavel Šafr internetový deník Forum24. Jeho součástí bude stáva-
jící názorový deník Svobodné fórum. Má jít o plnoformátový zpravodajský web se zaměřením 
na všeobecné denní zpravodajství. Šafr má být jeho šéfredaktorem a jediným vlastníkem provo-
zující společnosti Forum24. Více… O

Stávající Svobodné fórum bude jeho součástí

Šafr v lednu přijde s webem Forum24
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TV Barrandov získala od britské produkční společnosti Fremantle Media práva na vysí-
lání soutěžního pořadu Kdo to ví?. Poprvé se ve vysílání objeví 21. listopadu od 20:20, 
role moderátora se ujal herec Michal Novotný. Kapitány soutěžících týmů jsou Richard 
Genzer a Michal Suchánek. Více… O

Kapitány týmů jsou Genzer a Suchánek

Barrandov zařadí novou soutěž od 21.11.

PressMedia, dceřiná firma slovenské Mediaprint &Kapa Pressegrosso, chce získat 
výlučnou kontrolu nad prodejnami s tabákem a tiskem Valmont CR. Převzetím se 
zabývá antimonopolní úřad. PressMedia by akvizicí rozšířila počet prodejen s tabá-
kem a tiskem na českém trhu o téměř 110. Dohromady by jich měla kontrolovat asi 
150. Více… O

Akvizice se týká prodejen s tabákem a tiskem

PressMedia má koupit prodejny Valmont 

Lagardere Active ČR získala od Googlu grant ve výši 170 tis. euro (cca 4,6 mil. Kč) pro svůj nový 
projekt Youradio News. Uživatelům má poskytnout zpravodajský servis a stejně jako už existující 
hudební Youradio má být i zpravodajské Youradio News personalizované. Více… O

Přijde se zprávami na míru Youradio News

Lagardere vyhrála grant od Googlu

Premium Media Group uvedla v nové podobě magazín Architect+, který navazuje na tradiční 
časopis Architekt. Premium Media Group patří do holdingu Czechoslovak Premium Brands, 
která je spojená s právníkem Jaroslavem Havlem. Skupina už letos převzala byznys magazín 
Estate a do roka chce přijít minimálně se třemi dalšími tituly. Více… O

Skupina spojená s J. Havlem chce i další tituly

Premium Media Group přidává Architect+

Předsedkyně rady Asociace mediálních agentur (ASMEA) Petra Pipková se rozhodla rezignovat 
na svoji funkci. Nahradí ji Petr Chajda z Dentsu Aegis Network (foto), v předsednictvu ASMEA 
vystřídá P. Pipkovou Jiří Vítek (Mindshare). Marketing advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte 
Legal vede Dominik Hrodek. Novým regionálním ředitelem Radio United Services (RUS) pro zá-
padní Čechy se stal Jiří Klokočka. Do agentury PR.Konektor nastoupil na pozici CSR konzultanta 
Ondřej Klügl. O

Petra Pipková odstoupila 

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Mondelez
Mediamix: TV, internet, ambient
Reklamní agentura: Wieden+Kennedy Amsterdam
Režie: Jean-Pierre Jeunet

Milka svou vánoční kampaň, v níž se malý chlapec nemůže dočkat Vánoc, a proto si sestrojí 
stroj času, natáčela v českém Lokti. Více… O

Milka natáčela evropskou kampaň v Česku

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: TV, internet, in-store
Vývoj aplikace: Hybrid & Newcast

Nescafé Dolce Gusto představí nový kávovar Movenza mimo jiné i prostřednictvím HbbTV 
aplikace. Více... O

Dolce Gusto využije HbbTV

Zadavatel: Vodafone 
Mediamix: TV, rádio, OOH, tisk, internet, in-store 
Reklamní agentura: McCann Prague
Produkce: Savage
Režie: Vojta Kotek

Svou vánoční kampaň staví Vodafone na radosti z darování. Přes aplikaci Můj Vodafone daruje 
10 GB zákazníkům, kteří mohou svá data poslat vozíčkářům. Více… O

Vodafone daruje data vozíčkářům

Zadavatel: Tchibo
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Triad Advertising

Jihlavanka zamířila se svou bloggerkou Dívkou ve žlutém do nových pořadů – do seriálu Ohnivý 
kuře na TV Primě a diskuzního pořadu Mezi námi na Stream.cz. Více… O

Jihlavanka zamířila do Ohnivýho kuřete

Zadavatel: Lidl

Lidl spustil před vánočními svátky věrnostní kampaň, v níž mohou zákazníci získat příbory znač-
ky Thomas od firmy Rosenthal Group. Více… O

Lidl ve věrnostní kampani rozdává příbory
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Čtenost časopisů ve 2. a 3. čtvrtletí 2016

Souhrnná čtenost časopisů na vydání představovala za období letošního 2. a 3. čtvrtletí 5,879 mil. čtenářů, což je 
dokonce víc, než kolik výzkum Media projekt naměřil ve stejném období před rokem (+22 tisíc). Na druhou stranu 
šlo o nižší výsledek než v období prvního pololetí 2016, a to o 141 tisíc čtenářů (-2 %). Některé časopisy si skutečně 
meziročně polepšily, což platí například o kategorii magazínů ekonomických, sportovních, ženských, programových 
či motoristických.

Zdroj: Media projekt, 2+3Q/2016, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark

Podíl typů časopisů na čtenosti (%), 2+3Q/2016

TOP 20 nejčtenějších časopisů (tis. osob)

Souhrnná čtenost magazínů na vydání (tis. osob)

titul
čtenost (tis. 

osob)

meziroční 

změna (%)

5plus2 846 -9,9

Nedělní Blesk 551 -7,6

Rytmus života 538 -4,1

TV Max 494 0,6

Blesk pro ženy 428 -0,2

Chvilka pro tebe 426 -3,2

Epocha 385 8,1

Sedmička 319 -7,5

Receptář 314 13,8

Žena a život 299 -13,1

TV mini 293 -8,7

Svět ženy 272 -13,1

Pestrý svět 269 -7,9

Nedělní Blesk Křížovky 249 -5,7

Reflex 241 -2,4

Týdeník Květy 239 17,7

21. století 219 na

100+1 219 -14,8

Překvapení 218 9,5

Tina 216 9,6
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