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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Rada ČT vyhlásila ve středu 15. února 2017 výběrové řízení na obsazení pozice ge-
nerálního ředitele České televize. Radní ve schváleném harmonogramu odhlasovali, 
že přihlášky mohou zájemci podávat do 27.3. 2017. Volba generálního ředitele se má 
konat ve středu 26. dubna 2017. Více… O

Rada schválila harmonogram volby

Nový ředitel ČT se bude volit 26. dubna

Nový sobotní zábavní pořad Chart Show (Nova) zhlédlo 606 tis. diváků starších 15 let 
(podíl 16 %, ve skupině 15-54 podíl 17 %). Šlo o druhý nejlepší výsledek z pořadů vysí-
laných po 20. hodině. Jedničkou sobotního vysílání zůstal pořad Tajemství těla (ČT1), 
který jako jediný překročil hranici milionu diváků starších 15 let. Více… O

Sobotní novinku sledovalo 606 tis. diváků

Chart Show zahájila jako dvojka

Facebook uvede v brzké době na trh samostatnou aplikaci, která uživatelům umožní sledovat 
na chytrých televizorech videozáznamy, které najdou na svých facebookových stránkách. 
Facebook tím chce lépe soutěžit o reklamní příjmy se službou YouTube od Googlu, s video-
službou Netflix a s tradičními TV kanály. Více… O

Umožní sledovat video na velkých obrazovkách

Facebook přijde s televizní aplikací

Obchodní oddělení společnosti Burda Praha má po nástupu Anamy Pónya do jeho čela 
novou strukturu. Zástupcem ředitelky spojeného kreativního a obchodního oddělení pro 
masový segment se stal Jakub Valouch, zástupcem pro kreativní oddělení je Kateřina Hýlová. 
Více… O

Revizí má projít i provizní systém

Anamy Pónya mění obchodní oddělení

Markíza potvrdila, že 1. března 2017 od 5:00 musí byt v České republice vypnuty její kanály, 
k jejichž šíření neudělila operátorům souhlas. Týká se to všech distributorů. Českým divákům 
je ale naopak k dispozici kanál Markíza International. Podobně postupuje i Nova na Slovensku, 
také zde mají být od 1.3. její kanály vypnuty. Více… O

Stejné datum platí i pro Novu na Slovensku

Markíza má být v Česku vypnuta 1. března
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Natáčení druhé řady seriálu První republika je zhruba ve své třetině. Odhaduje se, že 
do poloviny až konce června by mohla být celá druhá řada natočena. Teoreticky by tak 
mohla být do vysílání připravena už od letošního podzimu. Tvůrci navíc počítají i s po-
kračováním v podobě třetí řady. Více… O

Počítá se i s natočením třetí řady seriálu

Druhá řada První republiky může jít od září

Celkový objem investic do reklamy v místě reklamy kontinuálně roste. V roce 2015 
činil 6,71 miliardy korun, což je o 7,2 % více než v předchozím roce. Jedná se 
o nejvyšší objem za poslední čtyři roky, ukazuje pravidelný monitoring reklamy v místě 
prodeje (POP), na němž se podílí POPAI ve spolupráci s OMD Czech. Více… O

Vyplývá to z nových dat za rok 2015

Trh reklamy v místě prodeje roste

A 11 rozšiřuje své portfolio o mutaci Náš Region Praha. Měsíčník v nákladu 650 tisíc kusů bude 
od března distribuován Pražanům zdarma do schránek a pomocí stojanů sítě Space4you. Náš 
Region už v současnosti vychází v mutacích Západ, Jih a Sever. V březnu má být také rozšířená 
síť pomocí mutací na Kladensko a Berounsko. Více… O

V Praze roste počet titulů zdarma

A 11 zvyšuje pokrytí na pražském trhu

TV Barrandov nasadí od 16. března nový diskusní pořad s Milošem Zemanem. Pod názvem 
Týden s prezidentem poběží v délce 30 minut každý čtvrtek v hlavním vysílacím čase. Pořa-
dem bude provázet Petr Kolář, Alex Mynářová (manželka hradního kancléře V. Mynáře) a při 
některých událostech i generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. Více… O

TV Barrandov přijde s diskusním pořadem

Pořad se Zemanem moderuje i Soukup

Novým ředitelem marketingové komunikace Moneta Money Bank se stal Jan Müller (foto). Stra-
tegický úsek obchodního resortu skupiny Wüstenrot vede Jan Svačina. Odpovědný je za vývoj 
produktů, řízení marketingu a podporu obchodu. Bývalý šéf Centra pro výzkum veřejného mínění 
(CVVM) Martin Buchtík nastoupil do agentury Median na pozici account managera a metodika. 
Ministr Jan Mládek (ČSSD) odvolal šéfa odboru komunikace úřadu MPO Romana Proroka. O

Marketingovou komunikaci Monety vede Müller

Personální informace

http://www.mediaguru.cz/
https://www.mediaguru.cz/2017/02/druha-rada-serialu-prvni-republika-by-mohla-jit-od-zari/
https://www.mediaguru.cz/2017/02/trh-reklamy-v-miste-prodeje-kontinualne-roste/
https://www.mediaguru.cz/2017/02/a11-zvysuje-pokryti-v-praze-zavadi-nas-region-praha/
https://www.mediaguru.cz/aktuality/barrandov-nasadi-porad-se-zemanem-moderuje-i-soukup/


page 03 08week

GURU WEEKLY

Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Innogy
Mediamix: TV
Reklamní agentura: Young & Rubicam
Produkce: AdWood
Režie: Dan Růžička

Svůj tradiční filmový spot k Českému lvu letos společnost innogy pojala jako pohled do zá-
kulisí natáčení divácky úspěšné pohádky Anděl Páně 2. Více… O

Innogy s Andělem Páně 2

Zadavatel: Henkel 
Mediamix: TV, OOH, internet, in-store
Reklamní agentura: DDB
Adaptace: Hullabaloo

Značka aviváží Silan rozšiřuje s novou řadou Suprême prémiový segment. Novinka byla 
vytvořena ve spolupráci s francouzskými parfuméry. Více... O

Silan míří s novinkou na prémiový segment

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

I letos zůstává Vodafone ve svém komunikačním konceptu s rodinou Jiřího Vyorálka. Na jaře 
podporuje nabídku 40 GB ke sdílenému tarifu Red+40. Více… O

Vodafone opět s rodinou 

Zadavatel: Home Credit
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Oliver

Home Credit představuje mikropůjčku Kamali s postavou animované kočky. Jedná se o další 
krok rebrandingu z Japonské půjčky. Více… O

Home Credit spojuje Kamali s kočkou

Zadavatel: Billa
Mediamix: TV, tisk, internet

V nové kampani se obchodní řetězec Billa zaměří na plošné zlevnění celkem tisícovky produk-
tů. Akce „Billa vždy levná“ potrvá do půlky března. Více… O

Billa komunikuje zlevnění 1000 produktů
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Mediální investice v lednu 2017

Monitoring reklamních investic naznačuje, že do nového roku 2017 vstoupila média ve stejném trendu, v jakém 
zakončila loňský rok. Monitorované investice v lednu 2017 byly podle dat společnosti Nielsen Admosphere o 17 % 
vyšší než investice ve stejném období loňského roku. Celkově měly v hrubém dosáhnout 4,4 mld. Kč. Nejvýraznější 
růst je stejně jako v loňském roce evidován v televizní reklamě. 

Zdroj: Nielsen Admosphere

Pozn.: Internet zahrnuje jen display reklamu

Pozn.: Internet zahrnuje jen display reklamu

TOP 10 zadavatelů v lednu 2017 Objem online display reklamy (Kč)

Ceníková hodnota reklamního prostoru, I/2017 vs. I/2016

Mediamix TOP 10 zadavatelů v lednu 2017

Mediatyp Leden 2016 Leden 2017 Nárůst / Pokles

TV  2 033 680 611 Kč  2 569 897 430 Kč 26,4% ↑

Tisk  993 194 207 Kč  1 064 519 740 Kč 7,2% ↑

Rádio  410 845 861 Kč  457 896 541 Kč 11,5% ↑

OOH  284 950 029 Kč  272 443 449 Kč -4,4% ↓

celkem  3 722 670 707 Kč  4 364 757 160 Kč 17,2% ↑

objem (Kč)

Mountfield 130 635 136

Procter & Gamble CR 97 893 217

Simply You Pharmaceuticals 87 519 832

Lidl Česká republika 84 414 510

Škoda Auto 83 131 236

Alza.cz 71 033 344

Reckitt Benckiser CR 70 374 159

Hyundai Motor Czech 69 630 585

L'Oreál Česká republika 69 539 644

Kaufland Česká republika 61 764 366
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