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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Mladá fronta se domluvila s Motor Presse Stuttgart na licenční spolupráci. Portfolio 
MF se tak rozšiřuje o motoristické tituly, mezi kterými jsou Auto 7, Auto motor a sport 
nebo Motocykl. Časopisy dosud vydávala Motormedia Bohemia vedená Milanem 
Bohatcem, ta se ale ocitla v konkursu. Více… O

Portfolio Mladé fronty se rozšiřuje

MF má moto tituly od Motor Presse

Absolutním vítězem České ceny za PR se stala kampaň „20 minut nad Londýnem“, 
kterou pro Českou mincovnu připravila agentura Omnimedia. Co do počtu cen, zvítě-
zila skupina Konektor, jejíž agentury Konektor Social a PR.Konektor posbíraly celkem 
10 ocenění. Úspěšné byly také AC&C a Ogilvy PR. Více… O

APRA ocenila úspěšné práce v PR oboru

Cena PR: Zvítězila kampaň České mincovny

Marketing na všech třech trzích, kde působí společnost Zoot.cz (ČR, SR, Rumunsko) se má 
postupně sjednotit, říká v rozhovoru marketingový ředitel Zoot.cz Jiří Caudr. Uvedl také, že 
firma si nově zabezpečuje výkonnostní marketing inhouse, za tímto účelem vytvořila interní 
tým. Více… O

Firma chystá i další novinky

Zoot sjednotí marketing ve všech zemích

Tuzemské internetové sdružení SPIR vyzývá inzerenty a jejich agentury, aby při umísťování 
své reklamy distribuované prostřednictvím reklamních sítí na platformách s uživatelským 
obsahem požadovali záruky, že se jejich reklama nezobrazí u nevhodného obsahu. Více… O

Vyzývá je k tomu zdejší sdružení SPIR

Inzerenti mají chtít záruky umístění reklamy

Proti kampani pivovaru Bernard „Rotující pípa“ ve stylu pin-up se vymezilo i grafické studio 
Butterflies&Hurricanes, které se na ilustraci dívek produkčně podílelo. S konceptem začal Ber-
nard komunikovat před třemi lety, letos v květnu vstoupil s kampaní do OOH, od června přidal 
sérii „Feminist edition“. Více… O

Pokračování kampaně opět vyvolalo vášně

B&H se vymezilo vůči kampani Bernarda
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Česká televize ukončila natáčení druhé řady seriálu První republika. Pokračování vý-
pravného seriálu se ve vysílání ČT1 objeví velmi pravděpodobně letos na podzim jako 
jedna z hlavních programových novinek. Druhá řada bude mít méně dílů než první (13 
dílů vs. 22 dílů v první řadě). Více… O

Má být jednou z hlavních podzimních novinek ČT 

ČT dotočila druhou řadu První republiky

Transparency International konstatovala po analýze největších mediálních společ-
ností v ČR, že u některých nebyla schopna určit koncové vlastníky vzhledem k jejich 
napojení na on/offshorové společnosti. Vyzvala je, aby informace o svých skutečných 
majitelích doplnily. Více… O

Transparency International mapovala vlastnictví

TI: Mediální vlastníky nelze vždy dohledat

Rozšířené textové inzeráty (ETA) mají v rámci reklamní platformy Sklik (Seznam.cz) už stoprocent-
ní podporu v obsahových i vyhledávácích sítích. ETA inzeráty by měly standardní textové inzeráty 
v nabídce Skliku zcela nahradit nejdříve po letošním létě, zaznělo na konferenci Sklik Expert 
fórum. Více… O

Uskutečnila se konference Sklik Expert fórum

Sklik přiblížil ETA inzeráty či RTG kódy

Prodej aktivit švédské MTG v České republice, kde vlastnila poloviční podíl v televizní sku-
pině Prima, přinese firmě čistý kapitálový zisk 90 mil. SEK (cca 243 mil. Kč). MTG to uvedla 
v souvislosti s revizí svých hospodářských výsledků za období prvního čtvrtletí 2017 a celého 
roku 2016. Více… O

Bývalý spoluvlastník Primy uzavřel finanční účet 

MTG si díky prodeji Primy připíše 90 mil. SEK

Christina Kudrevová (foto) povýšila z pozice account director na výkonnou ředitelku Made by Vacu-
lik Praha. Ve vedení nahradila Beatu Streicherovou. Novou výkonnou ředitelkou agentury Dorland 
se stala Markéta Vesecká. V čele marketingu Skupiny Coop nově stojí Lukáš Němčík, dosavadní 
manažer společnosti. Vztahy s veřejností skupiny AXA v ČR a na Slovensku vede Jiří Cívka (dosud  
Generali). Zuzana Šindelářová (dosud Starcom) vede jednu ze čtyř velkých klientských jednotek 
mediální agentury Mindshare. O

Kudrevová i Vesecká povýšily 

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Pivovary Staropramen
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Y&R
Produkce: Filmservis
Režie: Martin Douba

Staropramen završuje v červnu svou komunikaci, s níž už od jara postupně představuje 
trojici piv. Po Granátu a Jedenáctce uvádí Smíchov, původní desítku. Více… O

Staropramen učí „chodit na Smíchov“

Zadavatel: Stock Plzeň
Mediamix: OOH, internet
Agentury: PR.Konektor & The Hive

Skotská whisky Johnnie Walker slaví Den otců, který připadá na 18. června. Poprvé na čes-
kém trhu jde do outdooru, dále využívá personalizované etikety. Více... O

Johnnie Walker poprvé v outdooru

Zadavatel: Mall.cz
Mediamix: TV, OOH, internet
Reklamní agentura: Zaraguza 
Produkce: Alien

Mall.cz představil nový komunikační koncept s holubí konkurencí. Pro jeho uvedení využil týden-
ní nebrandovaný koncept s falešným e-shopem. Více… O

Mall.cz nasazuje holubí konkurenci

Zadavatel: Savencia Fromage & Dairy
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Havas Prague
Režie: Roman Valent

Tavený sýr Apetito chce s novou kampaní oslovit aktivní moderní matky. Prostřednictvím písně 
se přenáší do atmosféry 70. let, kdy se sýr začal vyrábět. Více… O

Apetito se vrací písní do 70. let

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: internet
Reklamní agentura: Symbio

KitKat uvádí svou tyčinku, obohacenou o extra mléko a kakao. Nové složení komunikuje s ne-
kompromisním koučem. Více… O

KitKat doporučuje pauzu
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Mediální investice v květnu 2017

Monitoring reklamních investic, které jsou určeny do médií, ukazuje, že i v květnu pokračoval růstový trend, přestože 
meziroční nárůsty už nejsou tak vysoké jako v dubnu. Platí to zejména pro televizní reklamu, jejíž objem se měl v květ-
nu meziročně zvýšit o  9 % (duben meziročně +24 %). Za prvních pět měsíců letošního roku je ale TV reklama zna-
telně nad úrovní loňského roku, a to o 16 %. Také ostatní mediatypy letos dosahují lepších monitorovaných výsledků 
než za stejné období loni.

Zdroj: Nielsen Admosphere

Vývoj investic mediatypů (Kč), I-V/2017

Objem internetové display reklamy (Kč)

Ceníková hodnota reklamního prostoru (Kč)

TOP 10 zadavatelů za I-V/2017 (Kč)

Ceníková hodnota reklamního prostoru (Kč)

Mediatyp květen 2016 květen 2017 Nárůst / Pokles

TV  4 042 223 000 Kč  4 390 367 000 Kč 8,6% ↑

Tisk  1 712 438 000 Kč  1 824 575 000 Kč 6,5% ↑

Rádio  654 734 000 Kč  686 758 000 Kč 4,9% ↑

OOH  466 776 000 Kč  478 169 000 Kč 2,4% ↑

Mediatyp 2016 2017 Nárůst / Pokles

TV  16 438 413 000 Kč  19 042 003 000 Kč 15,8% ↑

Tisk  7 139 860 000 Kč  7 388 409 000 Kč 3,5% ↑

Rádio  2 668 343 000 Kč  2 866 165 000 Kč 7,4% ↑

OOH  1 947 156 000 Kč  1 990 205 000 Kč 2,2% ↑

zadavatel objem I-V/2017

Procter & Gamble 528 025 733

Alza.cz 499 674 639

Unilever ČR 492 158 519

Reckitt Benckiser CR 476 063 325

Lidl Česká republika 474 775 002

Henkel ČR 434 940 728

Mountfield 429 960 430

Sazka 402 003 574

Škoda Auto 391 021 266

Ferrero Česká 388 251 990
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