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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Skupina Prima chce do konce roku přinést svůj portál iPrima.cz do hybridního vysílání 
HbbTV. Podle šéfa nových médií Daniela Grunta je cílem mít hlavní aplikaci iPrima, 
která nahradí stávající Prima Play. V příštím roce je záměrem rozšířit iPrimu do mobilní 
aplikace. Více… O

Nová iPrima se víc propojuje s televizí

Web iPrima míří do hybridního vysílání

Nové Centrum Chodov otevře po rozsáhlé expanzi 11. října. Z nových značek se 
v Chodově představí například Zara Home, Oysho, Pink Woman, Yamamay, Boux 
Avenue, Armani Exchange, šperky Thomas Sabo či sportovně laděné AW Lab nebo 
elektronika Denon. Více… O

Objeví se v rozšířeném OC Chodov

Na trh vstoupí desítka nových značek

Česká televize v letošním prvním pololetí utržila za reklamu a prodej vysílacích práv zhruba 
200 milionů korun. Z toho 170 mil. televize získala za prodej reklamy a sponzoringu, 30 
milionů za vysílací práva do zahraničí i v rámci ČR. Více… O

Vyprodáno bylo 95 % reklamního času

ČT v pololetí za reklamu a práva utržila 200 mil. 

Facebook zpřísňuje pravidla pro zadávání reklamy. Tvůrci obsahu a vydavatelé budou muset 
dodržovat tzv. standardy komunity, jejichž cílem je zajistit, aby obsah byl autentický, nebyl 
urážlivý a byl v souladu s instrukcemi Facebooku. S principy sítě je mj. neslučitelné vydávat 
dezinformace a nepravdivé zprávy. Více… O

Reaguje na distributory tzv. fake news

Facebook zpřísňuje pravidla pro reklamu

Prodej reklamy v programatické síti R2B2 Multiscreen meziročně roste o více než dvojnáso-
bek, konkrétně o 123 %. Podle R2B2 stojí za růstem prémiové formáty. Mezi ně patří například 
branding, video formáty a také TV formáty či nové formáty jako nativní reklama. Více… O

R2B2 poskytla informace o vývoji ve své síti

R2B2: Programatik roste letos o 123 %
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Čtvrtletník o interiérech, designu, architektuře a umění Elle Decoration vydavatelství 
Burda Praha vychází v nové podobě. Vedení redakce po Tereze Provazníkové převzala 
Andrea Běhounková, která je zároveň šéfredaktorkou sesterského časopisu Elle. 
Více… O

Magazín nově vede Andrea Běhounková

Magazín Elle Decoration prošel změnou

Týden poté, co tiskárna Europrint podala sama na sebe insolvenční návrh, soud 
úpadek firmy potvrdil. Zároveň povolil společnost reorganizovat. Firma je tak nadále 
provozuschopná. Podle generálního ředitele Davida Litvana jde pro firmu o jedinou 
možnost, jak přežít. Více… O

Tiskárna tak může dál fungovat

Soud povolil Europrintu reorganizaci

Prima Zoom zařazuje od soboty 23. září dva nové dokumentární pořady. Jde o nejsledovanější 
britský přírodopisný seriál Zázračná planeta II a nový český seriál Srdcaři v Africe. Zatímco Zá-
zračná planeta půjde každou sobotu na Prima Zoom od 20:00, seriál Srdcaři v Africe od 21:15. 
Více… O

Představí původní seriál Srdcaři v Africe

Prima Zoom nasazuje nové pořady

Placený kanál TV War svět válek odstartuje 3. října 2017 ve 20:00 pořadem Dunkirk – 
Hitlerova poslední pevnost. Vysílat bude 24 hodin denně, v českém a slovenském jazyce, 
aktuálně v kabelové televizi UPC a v satelitní nabídce Skylink. Provozovatelem je Českoslo-
venská filmová společnost Leoše Pohla. Více… O

Majitel CS film či Kinosvět uvádí další TV

Nový kanál TV War zahájí 3. října

Novým vedoucím katedry FAMU International byl jmenován Ondřej Zach (foto), bývalý provozní 
ředitel HBO Europe. Do marketingového týmu společnosti BSH domácí spotřebiče nastoupila 
Barbora Bártíková, a to na pozici communication specialist. Do accountského týmu agentury Fa-
llon Prague přišli Jan Damašek a Ivan Mandrapa. Do agentury Nydrle nastoupil na pozici E-mailing 
Strategist Karel Koupil. Na pozici account directora agentury Raul! přichází Martin Duka. Do agen-
tury Bubble přišli noví lidé –  jsou jimi designer & illustrator Helena Fehrerová, designer Tomáš 
Furák a kameraman Pavel Marek. O

Zach se stal vedoucím FAMU International

Personální informace
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Heureka
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Saatchi & Saatchi
Produkce: Adwood
Režie: Daniel Růžička

Heureka chce kampaní podpořit svůj positioning „nákupního rádce“, a to zdůrazněním 
upřímnosti recenzí od zákazníků. Více… O

Heureka je upřímná

Zadavatel: Iceland
Mediamix: OOH, internet
Reklamní agentura: LaceUp

Kampaní „Neděláme rozdíly“ upozorňuje britský řetězec Iceland, že jeho vlastní zančky mají 
stejné složení ve Velké Británii i v Česku. Více... O

Iceland nedělá rozdíly

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: TV, internet, in-store
Reklamní agentura: JWT & Zaraguza
Produkce: Boogie films
Režie: Milan Balog

Čokoláda Studentská pečeť spustila začátkem září novou podzimní kampaň s claimem „Žít 
podle vlastních pravidel“. Oslovit chce především mladší cílovou skupinu. Více… O

Studentská pečeť jde vlastní cestou

Zadavatel: Nestlé
Mediamix: TV, OOH, internet, in-store
Reklamní agentura: František Bumbálek
Redesign: Butterflies & Hurricanes

Pralinky Modré z nebe redesignují, uvádí impulzní formát a komunikují kampaní s mottem: 
„Vždycky je někdo, komu je radost udělat radost“. Více… O

Modré z nebe chce dělat radost

Zadavatel: Wormelen Group
Mediamix: rádio, internet

Wormelen Group, známá jako Království hraček Bambule, Sparkys a HM Studio, startuje 
spotřebitelskou kampaň s loSOSy. Více… O

Wormelen hraje s loSOSy
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Prodaný náklad deníků v červenci

V letošním červenci se v souhrnu denně prodalo 695 tisíc kusů deníků, což bylo o 1,3 % více než v červnu 2017. 
V meziročním srovnání jde ale o pokles o 7,5 % výtisků. V červenci si nejlépe vedly deníky Sport a Blesk (oba 
CNC), které si ve srovnání s červnem 2017 polepšily nejvíce ze všech tuzemských titulů. Mírně lepšího výsledku než 
v červnu dosáhly také MF Dnes (Mafra), Právo (Borgis) a Aha! (CNC). Ve srovnání s loňským červencem ale dosáhl 
nejlepšího výsledku (mírné navýšení) deník Hospodářské noviny (Economia).

Zdroj: ABC ČR

Průměrný prodaný náklad deníků (ks), VII/2017

Předplatné deníků (ks), VII/2017

Pultový prodej deníků (ks), VII/2017

Vývoj prodaného nákladu deníků (ks), 2017 a 2016

Prodaný náklad VII/2017
změna vs. 

VI/2017 (%)

změna vs. 

VII/2016 (%)

Blesk 210 493 3,1 -8,0

MF Dnes 134 754 1,1 -6,8

Deník 122 595 -2,1 -9,5

Právo 76 715 1,1 -8,4

Aha! 48 884 0,4 -7,6

Lidové noviny 36 567 -1,6 -5,8

Sport 34 695 11,4 -7,4

Hospodářské noviny 30 406 -1,6 1,1

celkem 695 109 1,3 -7,5

Předplatné VII/2017
změna vs. 

VI/2017 (%)

změna vs. 

VII/2016 (%)

Deník 84 037 -1,4 -8,1

MF Dnes 76 094 -1,2 -5,3

Právo 31 030 -0,9 -5,5

Hospodářské noviny 18 663 -1,4 -8,7

Lidové noviny 17 851 -2,5 -2,4

Blesk 8 984 -1,0 11,4

Sport 3 268 -1,0 -0,2

Aha! 509 -1,2 9,2

celkem 240 436 -1,3 -5,8

Pultový prodej VII/2017
změna vs. 

VI/2017 (%)

změna vs. 

VII/2016 (%)

Blesk 170 548 2,1 -7,9

Aha! 46 617 0,4 -8,1

MF Dnes 42 715 5,2 -8,9

Právo 41 326 1,8 -8,4

Deník 30 099 -4,7 -15,8

Sport 25 127 11,2 -3,2

Lidové noviny 9 398 -5,4 -13,7

Hospodářské noviny 2 682 -5,3 -6,2

celkem 368 512 1,9 -8,7
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