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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

ČT1 připravuje do prázdninového vysílání osvědčené seriály z minulosti. Tradičně 
se ve vysílání objeví seriály z období před rokem 1989: Sanitka, Nemocnice na kraji 
města, Chalupáři nebo Malý pitaval z velkého města, z novějších seriálů nabídne ČT1 
retro seriál Vyprávěj. Více… O

ČT1 nasadí seriál do letního vysílání 

Chalupáři se vrací na obrazovku ČT

Česko má druhý nejvyšší podíl rich media formátů v online kampaních v regionu CEE. 
Tyto reklamy dosahují více než polovinu všech impresí (53 %). U rich media bannerů 
byla zaznamenána vyšší míra prokliku na mobilních zařízeních – na tabletech 2,4 % 
a na smartphonech 2,07 %. Více… O

Podle Gemiusu mají i vyšší CTR

Rich formáty zvyšují podíl v onlinu

JCDecaux, zajišťující pražský městský mobiliář ve spolupráci s Hlavním městem Praha, uvádí 
chytré tramvajové zastávky s bezplatným WiFi připojením. Prozatím jich je po Praze k dispo-
zici 27, do konce června se však jejich počet zvýší na 100. Ke konci letošního roku by jich 
mělo být celkově 300. Více… O

Ke konci roku jich má být 300

JCDecaux spouští zastávky s WiFi

Nova a Prima zveřejnily své pořady pro letošní letní vysílání. Vedle reprízovaných pořadů 
(Kriminálka Anděl, Comeback, Vinaři aj.) se ve vysílání objeví i některé novinky. Nova se roz-
hodla zařadit nové díly show Chcete být milionářem?, Prima potom úspěšný slovenský seriál 
s Tomášem Matonohou Prázdniny. Více… O

Nova a Prima odhalily letní schémata

Prima zařadí Prázdniny, Nova Milionáře

Zlepšující se technologie rozpoznávání hlasů zvyšuje i množství hlasového vyhledávání na mo-
bilech. V současnosti tak probíhá už 20 % mobilního vyhledávání. Podle odhadu společnosti 
Gartner bude do roku 2020 až 30 % vyhledávání na webu probíhat mimo obrazovky, zaznělo 
mj. na konferenci Performance 2020. Více… O

Ovládaní hlasem ovlivní způsob vyhledávání

Performance 2020 řešila trendy v PPC
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Prima uvedla novou podobu svých internetových stránek iPrima.cz. Nabízí nový design, 
ovládání či nový přístup k videoobsahu, článkům, filmům i bonusovým materiálům. 
Na webu lze sledovat živé vysílání všech pěti českých kanálů FTV Prima, pořady z pro-
dukce TV Prima i vybrané zahraniční akvizice. Více… O

Nabízí možnost nastavit si vlastní TV kanál

Prima spustila v novém svůj web iPrima.cz

Československá filmová společnost zahájí na přelomu září a října vysílání placené 
dokumentární televize WAR svět válek. Zaměří se na oblast vojenství. Vysílat má 24 
hodin denně, sedm dní v týdnu, v satelitních, kabelových a IPTV sítích v ČR a na Slo-
vensku. Více… O

Stanice odstartuje na přelomu září a října

Leoš Pohl zahájí kanál WAR svět válek

Gamingová sociální síť Twitch Prime se rozšiřuje do více než 200 zemí světa. Síť by měla být 
přístupná globálně s výjimkou Mexika, Indie, Japonska, Číny a některých embargovaných zemí. 
Přístup k Twitch Prime lze získat přes předplatné Amazon Prime Video. Více… O

Herní sociální síť se rozšiřuje

Twitch Prime se stává globální

Operátor O2 začne od srpna prodávat vlastní zařízení O2 Smart Box, které v sobě spojuje 
funkce modemu, wifi routeru a zařízení pro chytré domácnosti. V prodeji bude za zaváděcí 
cenu 3 499 Kč. Součástí balení je i senzor na dveře zdarma. Prodej začne se třemi doplňko-
vými službami. Více… O

O2 Smart Box spojuje v sobě několik funkcí

O2 uvede zařízení pro chytrou domácnost

Na pozici Head of PR and Communications v české pobočce společnosti Deloitte nastoupil 
Michal Malysa (foto). Novým tiskovým mluvčím pojišťovny Generali je Jan Marek, na pozici střídá 
Jiřího Cívku. Zdeňka Fiala přešla po pěti letech ve vydavatelství Economia do online agentury Be-
tter Marketing. Do marketingového týmu Lenovo přišel Lukáš Martinák, na pozici marketingového 
specialisty nahrazuje Alenu Týfovou. Do digitální agentury Havas nastoupil Ondřej Marek. O

Malysa vede PR Deloittu, Fiala je v Better Marketing

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Kofola
Mediamix: TV
Reklamní agentura: Yinachi
Produkce: Dawson
Režie: Robert Hloz

Začátkem června nasadila Kofola svůj tradiční spot o lásce, který pracuje s myšlenkou sloga-
nu značky „Když ji miluješ, není co řešit“. Více… O

Kofola má nový zamilovaný spot

Zadavatel: Maspex
Mediamix: OOH, rádio, internet
Reklamní agentura: Friendly

Energetický nápoj Tiger vytvořil limitovanou edici se slovenským rapperem Majkem Spiritem. 
Ten se stal tváří i reklamní kampaně. Více... O

Tiger se spojil s Majkem Spiritem

Zadavatel: Coca-Cola
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: McCann-Erickson (SK)

V rámci své letní kampaně mění Coca-Cola opět své etikety. Tentokrát se na nich nacházejí 
dovolenkové destinace, možné je vyhrát i zájezd. Více… O

Coca-Cola opět mění etikety

Zadavatel: Hypoteční banka
Mediamix: TV, OOH, internet
Reklamní agentura: Saatchi & Saatchi
Výtvarný styl: Jakub Ryvola

Hypoteční banka uvedla nový marketingový koncept, v němž ukazuje život obyvatel pomyslného 
městečka Hybánkov. Více… O

Hypoteční banka v Hybánkově

Zadavatel: Kofola
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Kaspen/Jung von Matt
Produkce: Eallin
Režie: Michal Žabka

Značka Jupí podporuje od konce května loutkovou kampaní svou novinku Koktejl sirupy. Vydává 
se s nimi na „ovocnou svatbu“. Více… O

Jupí na ovocné svatbě
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Prodaný náklad deníků v dubnu 2017

Průměrný prodaný náklad tuzemských deníků v dubnu představoval necelých 710 tis. kusů, což bylo o 0,7 % více 
než v letošním březnu. Ve srovnání s loňským dubnem se celkový prodej deníků snížil o 4 %, což je zatím nejlepší 
výsledek v posledních letech. Ve srovnání s předešlým měsícem březnem byl duben prodejně úspěšný především 
pro deníky Sport a Blesk (oba Czech News Center), které si připsaly nejvyšší procentuální navýšení. Prodaný náklad 
se meziročně podařilo navýšit deníkům Hospodářské noviny a Sport, nárůst souvisí zejména s uváděným zvýšeným 
prodejem elektronických verzí.

Zdroj: ABC ČR

Prodaný náklad deníků v dubnu (ks), změna (%)

Předplatné deníků v dubnu (ks), změna (%)

Vývoj prodaného nákladu deníků celkem (ks)

Vývoj pultového prodeje deníků v dubnu, změna (%)
Prodaný náklad IV/2017

změna vs. 

III/2017 

(%)

meziroční 

změna 

(%)

Blesk 214 301 1,9 -5,0

MF Dnes 135 724 0,4 -5,7

Deník 128 276 -1,0 -1,9

Právo 77 384 0,3 -6,0

Aha! 50 642 -0,2 -6,0

Lidové noviny 37 842 0,5 -4,8

Sport 34 540 3,5 5,4

Hospodářské noviny 31 081 1,1 4,0

celkem 709 790 0,7 -4,0

Předplatné IV/2017

změna vs. 

III/2017 

(%)

meziroční 

změna 

(%)

Deník   85 996 -2,8 -6,5

MF Dnes   76 561 -0,3 -6,0

Právo   31 550 -1,1 -5,7

Hospodářské noviny   19 056 0,1 -7,3

Lidové noviny   18 523 -1,1 -2,2

Blesk   9 356 -1,9 15,4

Sport   3 350 1,0 0,7

Aha!    528 1,5 13,1

celkem   244 920 -1,4 -5,1

Pultový prodej IV/2017

změna vs. 

III/2017 

(%)

meziroční 

změna 

(%)

Blesk 179 831 2,5 -5,6

Aha! 48 356 -0,2 -6,4

MF Dnes 44 018 0,6 -8,1

Právo 41 901 1,0 -7,1

Deník 33 867 3,1 -11,0

Sport 25 844 4,4 -6,6

Lidové noviny 10 611 0,1 -13,1

Hospodářské noviny 2 949 5,8 -1,8

celkem 387 377 1,9 -6,9
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