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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Česká televize nabídne na podzim tři nové seriály. Patří k nim druhá řada seriálu První 
republika, nové díly seriálu Život a doba soudce AK a také komediální seriál Trapný 
padesátky. K zábavním pořadům se zařadí nový Zdravotní test národa a pokračování 
Tajemství těla. V oblasti dokumentu a publicistiky přinese přes čtyřicítku nových 
projektů. Více… O

ČT představila svůj podzimní program

ČT zařadí na podzim tři nové seriály

Robert Kyncl, nejvýše postavený Čech v Googlu, obchodní ředitel YouTube, zavítal 
do Prahy, kde se zúčastnil i setkání s klienty. V rozhovoru s generální ředitelkou české-
ho Googlu Táňou le Moigne mj. uvedl, že podíl návštěvnosti YT z mobilů už představu-
je 68 % a že nejrychleji roste podíl návštěvnosti z TV aplikací. Více… O

Do Prahy přijel obchodní ředitel YouTube

YT: Roste návštěvnost z mobilů a TV 

Počet denních i měsíčních aktivních uživatelů Facebooku roste srovnatelným tempem, a to 
meziročně na úrovni 17 %. V červnu 2017 registroval Facebook 1,03 mld. aktivních denních 
uživatelů. Počet měsíčních aktivních uživatelů překročil 2 miliardy (2,01 mld.). Výnosy mezi-
ročně vzrostly o 45 % a zisk o 71 %. Více… O

Sociální síť prudce zvyšuje výnosy i zisky

Facebook má měsíčně přes 2 mld. uživatelů

Výnosy CME na českém trhu, kde provozuje TV Nova, dosáhly ve druhém čtvrtletí 53,4 mil. 
USD (cca 1,3 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o 5% růst. Stejné tempo 
růstu vykázala CME i za první pololetí 2017. Zároveň byly zveřejněny výsledky TV Nova 
za rok 2016. Nova loni zvýšila zisk na téměř 300 mil. Kč, tržby rostly o 4 % na 4,65 mld. Kč. 
Více… O

V roce 2016 vykázala Nova zisk téměř 300 mil. Kč

CME: Tržby Novy v pololetí vyšší o 5 %

Od 1. září 2017 mají na základě novely zákona o pozemních komunikacích zmizet billboardy 
u dálnic a silnic první třídy. Provozovatelé venkovních ploch novelu zákona respektují, přestože 
s její úpravou nesouhlasí. Nařízení se dotkne zhruba tří tisíc nosičů. ACE Media nevylučuje 
arbitráž proti českému státu o stovky milionů korun. Více… O

S novelou zákona ale nesouhlasí

Majitelé odstraní plochy od dálnic
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) po více než půl roce zkoumání 
schválil rozšíření činnosti společnosti Radiohouse. Akcionáři zvažují rozšíření činnosti 
Radiohouse na prodej reklamního prostoru v dalších typech médií. Více… O

Má souhlas od antimonopolního úřadu

Radiohouse může rozšířit svoji činnost

Dvouměsíčník Soffa se spojil se značkou Deelive, která se stala novým většinovým 
vlastníkem. Svůj původní podíl si zachovává šéfredaktorka Adéla Kudrnová. Redakční 
tým zůstává beze změn. Soffa zároveň ukončila spolupráci s Mladou frontou (MF), 
která ji od dubna obchodně zastupovala. Více… O

Končí inzertní spolupráce s Mladou frontou 

Do magazínu Soffa vstoupila Deelive

Soutěž Effie, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), vstupuje do nového ročníku 
s pozměněnými pravidly i způsobem hodnocení. Jak správně napsat přihlášku do soutěže, radila 
AKA na workshopu „Jak vytvořit efektivní komunikaci“. Více… O

Uspořádala workshop za účasti Paula Arnolda

AKA radí, jak napsat přihlášku do Effie

V České republice vznikl nový projekt zaměřený na elektronickou komerci: Ecommerce 
Expo Prague. Projekt kombinuje veletrh se vzdělávací konferencí, vyvrcholí 30. ledna 2018 
na výstavišti v Letňanech. Na veletrhu se představí přes sto vystavovatelů, počítá se s účastí 
až tří tisíc návštěvníků. Více… O

Veletrh se propojí i s odbornou konferencí

Vzniká oborový veletrh E-commerce Expo

Do čela marketingu Fortuny nastoupil Jan Dobiáš (foto). Na pozici Head of Marketing & Customer 
Service bude zodpovědný za realizaci marketingové strategie a bude řídit oddělení customer care. 
Na pozici marketingového ředitele srovnávacího portálu Ušetřeno.cz nastoupil David Arzt. Přichází 
ze společnosti Internet Mall. Marketingovou ředitelkou skupiny Wormelen Group (Ep Line, Bambu-
le, Sparkys a HM studio) se stala Jana Krčková. O

Marketing a customer service Fortuny vede Dobiáš

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Kofola ČS
Mediamix: TV, in-store
Reklamní agentura: Kaspen/Jung von Matt
Produkce: Bistro Films
Režie: Jasmína Blaževič

Pramenitá voda Rajec startuje novou kampaň, v níž se místo světlušek do popředí dostávají 
berušky, strážkyně bobulek. Více… O

Rajec mění světlušky za berušky

Zadavatel: Hornbach
Mediamix: TV, OOH, internet, tisk, rádio
Reklamní agentura: Heimat (DE)

V nové kampani se hobby market omlouvá za rušení poledního klidu, ohrožení květináčů či 
za zpomalení silničního provozu, ale ne za šíři svého sortimentu. Více... O

Hornbach se (ne)omlouvá

Zadavatel: T-Mobile
Mediamix: TV, OOH, tisk, internet
Reklamní agentura: Havas Worldwide
Výtvarník a režisér: Přemek Ponáhlý

V animované kampani s oranžovým plyšákem Twist komunikuje T-Mobile nové datové balíčky 
pro předplacené karty. Více… O

T-Mobile podpoří datové balíčky Twist

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: internet
Reklamní agentura: Brainz

V online kampani „Bonpařím“ využily bonbóny Bon Pari virtuální realitu a interaktivní livestream 
na Facebooku. Více… O

Bon Pari zapojily virtuální realitu 
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Návštěvnost kin v prvním pololetí 2017

Za první pololetí roku 2017 navštívilo česká kina přes 7,5 miliónů diváků, což představuje meziroční nárůst o 7 %. 
Pokračuje tak příznivý vývoj návštěvnosti kin z minulého roku. Zvýšily se také tržby kin, meziročně o 9 % na téměř 
jednu miliardu (993 mil. Kč). Počet představení se za první pololetí zvýšil o necelých 5 % na 237 tisíc. Mírně narostla 
i průměrná cena vstupenky, která za sledované období představovala 131 Kč. Nejnavštěvovanějším filmem od ledna 
do konce června byl další příběh Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Do pětice nejnavštěvovanějších v prvním 
pololetí se vešla i pohádka Anděl Páně 2, která byla nejsledovanějším filmem roku 2016.

Zdroj: Unie filmových distributorů

Vývoj návštěvnosti kin v 1. pololetí 2010-2017

Vývoj tržeb kin (Kč) v 1. pololetí 2010-2017

Statistiky návštěvnosti kin v 1. pololetí 2017

1H/2017 1H/2016 změna (%)

diváci 7 563 985 7 092 857 6,6

tržby (Kč) 992 906 046 912 200 565 8,8

představení 237 013 226 865 4,5

průměrné vstupné (Kč) 131,27 128 2,2

TOP 10 filmů podle návštěvnosti, 
1. pololetí 2017

 film počet diváků

1. Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 463 322

2. Šmoulové: Zapomenutá vesnice 376 517

3. Padesát odstínů temnoty 374 788

4. Kráska a zvíře 372 526

5. Anděl Páně 2 325 132

6. Masaryk 321 975

7. Špunti na vodě 317 716

8. Mimi šéf 294 362

9. Všechno nebo nic 290 509

10. Strážci Galaxie Vol.2 271 675
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