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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Majitel skupiny Nova, společnost CME, očekává letos růst ve všech zemích, ve kte-
rých působí. Má pomoci firmě k tomu, aby se začala zbavovat svého těžkého zadlu-
žení, řekl Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů CME, v rozhovoru pro 
agenturu Reuters. Více… O

Letos očekává růst na všech trzích

CME chce snižovat zadlužení

Investiční skupina Rockaway podepsala dohodu o koupi Euromedia Group. Transakce 
se uskutečnila s podporou skupiny Czech Media Invest Daniela Křetínského a Pat-
rika Tkáče a její dokončení podléhá schválení ÚOHS. Euromedia je lídrem knižního 
velkoobchodu a vlastní nakladatelské značky jako Knižní klub, Ikar nebo Universum. 
Více… O

Rockaway rozšiřuje záběr o knihy

Euromedia se přesunula pod Rockaway

Česká televize připravuje sérii filmových projektů mapujících osobnosti a okamžiky českých 
dějin. Vedle toho chystá komediální seriál Dabing Street vycházející z hry Dejvického divadla, 
dvě závěrečné trilogie Detektivů od Nejsvětější Trojice i detektivní seriál Lynč. Více… O

ČT loni schválila 32 nových projektů

ČT chystá nové seriály či sitcom

TV Nova upravila víkendové vysílání, z programu stáhla hudební pořad Chart Show. Místo 
něj zatím nabídne filmy či pohádky. Vysílání pořadu zahájila Nova po polovině února, první díl 
vidělo víc než 600 tis. diváků starších 15 let. Postupně ale sledovanost klesala na 370 tisíc 
diváků (sobota 11. března). Více… O

Pořad se už o víkendu neobjevil

Nova stahuje Chart Show

McDonald´s otestuje na českém trhu nový koncept prodejen. Zamýšlí ho nejprve vyzkoušet 
na některém místě v Praze, spočívat bude v nabídce „Můj burger“, v rámci které si zákazníci 
sami zvolí složení burgeru. Pobočky, které tento koncept začnou nabízet v Česku jako první, 
zatím firma nezveřejnila. Více… O

Míří k další personalizaci nabídky

McDonald´s otestuje nový koncept 
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Odvysílání prvního dílu druhé řady seriálu Labyrint (ČT1) se stalo v pondělí 13. března 
nejsledovanějším pořadem večera po 20. hodině. Nový díl sledovalo 1,17 mil. diváků 
starších 15 let (podíl 27 %). Seriálu Ohnivý kuře (Prima), dosavadní jedničce pondělní-
ho večera, se ale i přesto podařilo udržet sledovanost na úrovni 1 mil. diváků. Více… O

ČT uvedla pokračování detektivního seriálu

Druhá řada Labyrintu zahájila nad milionem

Televize Prima ještě letos na jaře odvysílá pokračování svého loňského seriálu 
Mordparta. Druhá řada Mordparty by se měla ve vysílání televize objevit od 9. dubna. 
Zaplnit má nedělní prime-time, který je teď vyhrazen seriálu Temný kraj. Více… O

Prima zařadí pokračování svého seriálu

Mordparta II půjde už na jaře

Google aktualizoval směrnice pro svůj interní tým kontrolorů kvality vyhledávání. Přidal do nich 
podrobný návod na identifikaci záměrně nepřesného a nenávistného obsahu ve výsledcích hledá-
ní. Přístup ale nechce označovat explicitně jako boj s „falešnými zprávami“ (fake news). Více… O

Výsledky má řadit podle důvěryhodnosti

Google zavede lepší kontrolu vyhledávání

Vydavatel měsíčníku Forbes uvedl na trh svůj nový čtvrtletník Forbes Next, zaměřený na tech-
nologie. Forbes Next už vyšel v loňském roce jako pilotní vydání, od března 2017 začíná jako 
pravidelný čtvrtletník.  Druhé vydání je naplánované na červen, cena je 99 Kč, roční předplat-
né 389 korun. Více… O

Měsíčník rozšířil portfolio o nový čtvrtletník

Forbes uvedl čtvrtletník Forbes Next

Do Tiscali Media nastoupil Jan Brkl (foto), bývalý ředitel obchodu mediazastupitelství AdActive. 
Ve firmě povede nově založené oddělení. Ondřej Roček přišel do vedení agentury Yinachi, 
na starosti má řízení agentury a hledání nových obchodních příležitostí. Do marketingového týmu 
online služby Zonky přišel Lukáš Marek na pozici marketing lead & product manager. V manage-
mentu agentury PR.Konektor Radek Vítek střídá Rostislava Starého, který se přesunul do Konektor 
Social. Lagardère Active ČR spojí prodej digitální reklamy a e-commerce do jednoho týmu, v jehož 
čele bude Lenka Heřmanová. O

Brkl se vrátil do Tiscali, Roček je v Yinachi

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Porsche ČR
Mediamix: TV, tisk, OOH, internet
Adaptace: Addict

Značka Audi již od února podporuje svou modelovou řadu Q, nejprve s adaptovanou kampa-
ní na nové Audi Q5, od března ryze českou kampaní na všechny SUV modely. Více… O

Audi podporuje své modely Q

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: internet
Reklamní agentura: Brainz

Hašlerky komunikují v online prostředí novým konceptem, v němž radí, jak prolomit ledy. 
Chtějí s ním oslovit mimo jiné i mladší spotřebitele. Více... O

Hašlerky prolamují ledy

Zadavatel: Plzeňský Prazdroj
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Triad Advertising
Produkce: Savage
Režie: Eric Hillenbrand

U příležitosti 175. výročí uvaření první várky plzeňského ležáku spouští Pilsner Urquell novou 
imageovou kampaň, v níž se prochází českou historií. Více… O

Pilsner Urquell se prochází historií 

Zadavatel: Plzeňský Prazdroj
Mediamix: TV, digitál
Reklamní agentura: Triad Advertising

První televizní spot pro značku piva Excelent vychází z myšlenky webové platformy Exce-
lentmag.cz. Spot doplní dlouhodobá digitální kampaň, jejímž cílem je vyzvat mladé lidi k tomu, 
aby „vyrazili po svý ose“. Více… O

Excelent je poprvé v televizi

10. AFFILIATE KONFERENCE
Konference o win win modelu spolupráce
Program a více informací naleznete na www.affiliatekonference.cz

4.4.2017
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Mediální investice v únoru 2017

Monitorované reklamní investice do nákupu reklamního prostoru v médiích dosáhly v letošním únoru 5,6 mld. Kč, což 
bylo o téměř 6 % více než ve stejném období loni. Ukazuje to monitoring Nielsen Admosphere, ze kterého vyplývá, 
že i v letošním únoru byla nejvíce rostoucím mediatypem televize. Meziročně si měla připsat o 11 % vyšší investice. 
Za první dva měsíce letošního roku je pak monitorovaný objem televizní reklamy meziročně vyšší o 17 %. Ve srovnání 
s lednem se ale růst monitorovaných investic zpomalil. 

Zdroj: Nielsen Admosphere

Ceníková cena reklamního prostoru, I-II/2017

Vývoj reklamních investic po médiích (Kč), I-II/2017

Top 10 zadavatelů, únor 2017 (Kč)

Investice do display reklamy (Kč), II/2016 a II/2017

zadavatel II/2017

Porsche Česká republika 95 072 514

Ferrero Česká 89 246 640

Procter & Gamble 88 419 693

Lidl Česká republika 87 791 125

Nestlé Česko 84 463 597

Reckitt Benckiser CR 81 637 227

Alza.cz 75 080 323

Sazka 73 942 556

Česká lékárna holding 73 034 815

Škoda Auto 70 970 692

Ceníková cena reklamního prostoru, II/2017

Mediatyp Únor 2016 Únor 2017 Nárůst / Pokles

TV  2 869 265 000 Kč  3 183 947 000 Kč 11,0% ↑

Tisk  1 222 674 000 Kč  1 261 747 000 Kč 3,2% ↑

Rádio  447 642 000 Kč  480 966 000 Kč 7,4% ↑

OOH  351 361 000 Kč  359 326 000 Kč 2,3% ↑

Mediatyp 2016 2017

TV  4 902 946 000 Kč  5 753 845 000 Kč 17,4% ↑

Tisk  2 215 868 000 Kč  2 327 762 000 Kč 5,0% ↑

Rádio  858 488 000 Kč  938 925 000 Kč 9,4% ↑

OOH  631 674 000 Kč  626 438 000 Kč -0,8% ↓
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