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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Seriál z prostředí urgentního příjmu Modrý kód uvede TV Prima poprvé v předpre-
miéře v sobotu 25. března. Poté se ve vysílání objeví vždy v pondělí a ve středu, 
tedy v čase, který je teď vyhrazen seriálu Ohnivý kuře. Ten Prima přesune na úterý 
a čtvrtek, kdy se postaví konkurenčnímu seriálu Ordinace v růžové zahradě (TV Nova). 
Více… O

Ohnivý kuře půjde proti Ordinaci

Prima uvede Modrý kód a přesune Ohnivý kuře

Impression Media, která je součástí skupiny Media Bohemia, se slučuje s Programma-
tic Media. Vzniká tak skupina, která zastupuje více než 60 internetových serverů. Chce 
být do dvou let největším subjektem na trhu lokální online reklamy. Jednatelem se stal 
Roman Stolejda. Více… O

Na trhu lokální online reklamy vzniká nový subjekt

Media Bohemia vstupuje do Programmatic Media

Unie vydavatelů si ve výběrovém řízení vybrala jako realizátory výzkumu čtenosti tisku 
na období let 2018-2022 agentury Median a Stem/Mark. Od 1. ledna 2018 tak pokračuje 
se stávajícími realizátory výzkumu čtenosti. Unie původně obdržela nabídky šesti výzkumných 
agentur, z nichž do druhého kola postoupily Stem/Mark, Median a Nielsen Admosphere. 
Více… O

Unie vydavatelů realizátory nemění

Media projekt mají Stem/Mark a Median

CME, vlastník skupiny Nova, se s Time Warner dohodla na snížení celkových úroků z dluhu. 
Snížení úroků představuje 1,51 procentního bodu a po zlevnění tak činí 7,25 %. Má to mít 
efekt na úvěry, které jsou splatné v letech 2018 a 2019. Výsledkem má být úspora minimálně 
30 mil. USD do konce roku 2018. Více… O

Uspořit má 15 mil. USD ročně

CME si zlevňuje půjčku

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce téměř 20 mld. Kč v ceníkových cenách. 
Oproti roku 2015 jde o 31% nárůst. Je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy 
ve vyhledávání, v obsahových sítích a nákupem inzertního prostoru formou RTB. Vyplývá to 
z průzkumu sdružení SPIR. Více… O

Investice do onlinu měly být loni vyšší o 31 %

Online roste hlavně díky vyhledávání či RTB
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S&P Broadcasting připravuje tři nové placené TV kanály. Jde o hobby kanál Kutil TV, 
který má zahájit před létem, dále stanice o zdravém životním stylu Mudr TV a tele-
shoppingová Trhák TV. Ty mají být spuštěny na podzim. Značka TV Mňam se pak má 
rozšířit i do onlinu a tisku. Ve vývoji má být také kanál Z24, kde se finančním partnerem 
má stát Vladimír Železný. Více… O

Oznamuje i spolupráci s V. Železným

Milkovics ohlašuje tři nové TV

Seznam.cz pracuje na redesignu stránky s vyhledáváním a jednou z úprav bude 
odstranění náhledů webů u jednotlivých výsledků. Nový design by mohla firma zavést 
už tento měsíc. Místo náhledového obrázku bude viditelný tzv. favicon, neboli malá 
ikonka. Seznam se k redesignu odhodlal po výsledcích A/B testování. Více… O

Místo toho se objeví malá ikonka

Z vyhledávání Seznamu zmizí náhledy webů

Skupina Miton spustila web a aplikaci Inzeromat, díky kterému mají mít zájemci možnost oslovit 
uživatele na nejrozšířenějších českých inzertních službách najednou. Inzeráty lze vkládat na In-
zeromat přes web nebo aplikaci na mobilu a díky ní se objeví na Sbazaru, Bazoši, Letgo a Bayo. 
Více… O

Určen je pro vkládání inzerátů

Miton uvádí portál Inzeromat

Antimonopolní úřad (ÚOHS) už obdržel návrh na vlastnickou změnu televize Prima. Jde 
o transakci, v rámci které opustí český trh švédská MTG. Ta se rozhodla prodat svůj 50% 
podíl v televizi Prima právě firmě Denemo Media. Vlastníkem Denemo Media jsou firmy 
Alphaduct (75 %) a GES Media Asset (25 %). Více… O

Úřad se už zabývá změnou majitele TV Prima

ÚOHS řeší vstup Denemo Media do Primy

Provozním ředitelem (COO) mediální agentury Mindshare CR se stává Josef Vacovský (na foto 
vlevo). Nastupuje na pozici, která se uvolnila přechodem Martina Hanzala (na foto vpravo) na po-
zici ředitele Xaxis Czech Republic, která působí v rámci GroupM. Albi zakládá nové marketingové 
oddělení. Jeho vedení se ujal František Štolfa. Roman Pistorius rozšíří od 15. března tým iDnes.
TV, přichází z redakce Seznam Zprávy. Do agentury Outbreak nastupuje na pozici intelligence & 
media manager Pavel Latoň. Do divize Starlink (skupina Publicis One) přicházejí Kateřina Černic-
ká, Jan Hlubek a Lucie Kecová. O

Vacovský se posunul v MindShare, Xaxis vede Hanzal

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: O2
Mediamix: TV, tisk, internet, in-store
Reklamní agentura: Oliver
Produkce: Armada
Režie: Roman Valent

O2 přichází s novým dlouhodobým konceptem, v němž představuje Chytrou síť jako konkrét-
ní bytost. Více… O

O2 personifikuje Chytrou síť

Zadavatel: Alza.cz
Mediamix: TV, tisk, OOH, internet, in-store
Reklamní agentura: in-house

Až do konce března mohou zákazníci Alza.cz soutěžit o nákup na celý rok zdarma. Aktivace 
již v prvních dnech pomohla navýšit prodeje o 40 %. Více... O

Alza.cz má „Rok nákupů zdarma“

Zadavatel: Mondelēz
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Friendly

Nová kampaň značky Fidorka se opírá o rivalitu mezi jednotlivými příchutěmi, které si navzájem 
provádějí nejrůznější rošťárny. Více… O

Fidorka staví na rivalitě 

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: TV, interent, in-store
Reklamní agentura: JWT
Produkce: Boogie films
Režie: Dan Růžička

Značka bonbónů JOJO se vrací po třech letech do televize, kde komunikuje výrobek JOJO 
Papoušci. Na internetu vévodí řada Mixle Pixle. Více… O

JOJO se vrací do televize

Zadavatel: Škoda Auto
Mediamix: internet

Škoda odstartovala kampaň ,Lock Challenge 2017’, která má ukázat možnosti zabezpečí jízd-
ních kol. Pro názornou ukázku nechala herce překonávat bezpečnostní zámky. Více… O

Škoda natočila „chmatácké“ video
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Prodaný náklad deníků v lednu 2017

Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků v letošním lednu představoval podle údajů ABC ČR celkem 724 tisíc 
kusů, což bylo o 4,5 % méně než ve stejném období před rokem. Celkový výsledek je tak příznivější než v uplynulých 
letech. Detailnější pohled na strukturu prodejů ale odhaluje, že vylepšení souvisí především se zvýšením tzv. ostat-
ních prodejů a s nárůstem elektronické verze. Meziročně si v souhrnu vedly nejlépe Hospodářské noviny (Econo-
mia), Deník (Vltava Labe Media) a Blesk (Czech News Center).

Zdroj: ABC ČR

Vývoj pultového prodeje (ks), I/2017

Prodaný náklad deníků po měsících, I/2016-I/2017 (ks)

Vývoj předplatného (ks), I/ 2017

Vývoj prodaného nákladu deníků, I/2016 vs. I/2017 (ks)

Vývoj prodaného nákladu (ks), I/2017

Prodaný náklad I/2017
meziroční 

změna (%)

Blesk 234 426 -2,9

MF Dnes 136 377 -5,5

Deník 129 060 -1,9

Právo 77 830 -7,2

Aha! 48 086 -13,1

Lidové noviny 36 734 -5,2

Sport 31 062 -6,2

Hospodářské noviny 30 470 1,5

celkem 724 045 -4,5

Předplatné I/2017
meziroční 

změna (%)

Deník 87 871 -6,0

MF Dnes 76 479 -5,5

Právo 32 169 -5,4

Hospodářské noviny 19 304 -7,5

Lidové noviny 18 110 -2,1

Blesk 9 660 18,2

Sport 3 322 -1,7

Aha! 508 7,4

celkem 247 423 -4,8

Pultový prodej I/2017
meziroční 

změna (%)

Blesk 197 649 -3,8

Aha! 45 819 -13,7

MF Dnes 44 247 -8,7

Právo 42 016 -9,4

Deník 33 030 -12,1

Sport 22 523 -13,6

Lidové noviny 10 307 -12,7

Hospodářské noviny 2 724 -11,3

celkem 398 315 -7,8
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