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Týdenní přehled
ze světa médií, reklamy
a marketingu.

Nova zajistí od nového roku pro slovenskou skupinu Markíza technickou část vysílá-
ní, která se týká jeho odbavování. Jiné formy spolupráce nad rámec stávajících teď 
nejsou na pořadu dne, uvedla na naše dotazy Markíza. Výroba původního obsahu 
zůstává nadále na Slovensku. Více… O

Televize ze skupiny CME si pomůžou 

Nova začne pro Markízu odbavovat vysílání

Tomáš Hůlka se od října stal ředitelem digitálního oddělení Burda Praha. Hůlka je už 
čtyři roky součástí týmu Burda Digital, pracoval na pozici vedoucího online administra-
tivy. Digitál Burdy dosud vedl Petr Kabrna. Více… O

Nový šéf digitálu přichází z týmu Burdy 

Digitál Burdy vede Tomáš Hůlka

Nova postavila pro nadcházející podzimní parlamentní volby nové studio a ohlašuje největší 
volební vysílání ve své historii. Televizní diváci tak budou mít na výběr, kontinuální volební 
vysílání letos poprvé nabídne i Nova. Vysílání volebních výsledků začne v sobotu 20. října 
a potrvá do 20:20. Více… O

Za tímto účelem vybudovala nové studio

Nova poprvé nabídne živé volební vysílání

První díl druhé řady seriálu Polda (Prima) zhlédlo 749 tisíc diváků starších 15 let (podíl 19 
%), což byl v této divácké skupině třetí nejlepší výsledek večera z pořadů vysílaných po 20. 
hodině. Nejsledovanějším sobotním večerním pořadem zůstává show Tvoje tvář má známý 
hlas IV (Nova). Více… O

První díl sledovalo 750 tisíc diváků

Prima zahájila druhou řadu seriálu Polda

O2 TV zavádí novou funkci Moje menu, která má předplatitelům usnadnit vyhledávání obsahu. 
Zahrne jak TV vysílání, tak videotéku. O2 TV začne novou službu zavádět postupně, od pondělí 
se objeví u zákazníků tarifu XL, poté začne migrace u dalších zákazníků. Ukončena by měla být 
do měsíce. Více… O

Nové rozhraní má orientovat diváky v obsahu

O2 TV uvádí službu k vyhledávání obsahu

http://www.mediaguru.cz/
https://www.mediaguru.cz/2017/10/nova-zacne-pro-markizu-odbavovat-vysilani/
https://www.mediaguru.cz/2017/10/digital-burdy-praha-povede-tomas-hulka/
https://www.mediaguru.cz/2017/10/nova-postavila-studio-pro-volby-prinese-i-projekce/
https://www.mediaguru.cz/aktuality/serial-polda-poprve-750-tisic-vitezi-tvoje-tvar/
https://www.mediaguru.cz/2017/10/o2-tv-zavadi-nove-rozhrani-k-vyhledavani-obsahu
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Do vysílání Frekvence 1 se vrátil moderátor Jan Kraus. Ve vysílání tzv. Lepšího rána, 
které rádio vysílá každý všední den mezi 5:00 – 9:00 hod., se objevuje jeho obnovená 
rubrika Kraus a blondýna. Jde o humorný pořad, který pomocí nadsázky komentuje 
aktuální dění. Více… O

V éteru je zpět jeho pořad Kraus a blondýna

Kraus se vrátil do vysílání Frekvence 1

Na technické zajištění veřejné služby iVysílání si Česká televize zvolila firmu Super-
Network. Ta nahradí dosavadního dodavatele O2. Za částku 18 mil. korun zajistí 
SuperNetwork živé přenosy i provoz archivu veřejnoprávní televize po dobu 36 
měsíců. Více… O

Nahradí stávajícího dodavatele O2

SuperNetwork zajistí iVysílání ČT 

Od pondělí 1. 10. 2017 se stávající stanice Óčko Gold změnila v Óčko Star. Změna má vyjadřo-
vat příklon k výběru aktuálnějšího obsahu zaměřeného na největší hudební hity a hvězdy od 80. 
let do současnosti. Více… O

Ve vysílání se objevuje i pořad z Rádia Impuls

Óčko Gold se změnilo v Óčko Star

YouTube zvýšil za uplynulý rok zásah v české populaci, vyplývá z aktualizovaných čísel měření 
admeter 1000. Zásah YouTube na českém trhu představuje podle nich 68 % populace 
ve věku 15-69 let. V meziročním srovnání to představuje nárůst o více než pět procentních 
bodů. Více… O

Chystá i nové reklamní formáty

YouTube zvýšil v Česku zásah

Tomáš Pflanzer (dosud Nielsen Admosphere) nastoupil do výzkumné společnosti Kantar, kam 
přichází na nově vytvořenou pozici Digital Director. Novou členkou zpravodajského týmu iDnes.tv 
je od října Karla Mráčková (foto), přišla z TV Nova. Na pozici ředitele redakcí a produktu interne-
tového vydavatelství Tiscali Media nastoupil Petr Poláček, který doposud působil jako šéfredaktor 
herního webu Games.cz. Vltava Labe Media navázala spolupráci s novináři Janem Sůrou a Janem 
Šindelářem, kteří v létě spustili ekonomický web Zdopravy.cz. O

Mráčková je v Mafře, redakce Tiscali řídí Poláček

Personální informace

http://www.mediaguru.cz/
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Vybíráme přehled aktuálních kampaní. 

Reklamní kampaně uplynulého týdne

Zadavatel: Mondelēz
Mediamix: TV, internet
Reklamní agentura: Havas

Značka Opavia posiluje svůj branding. V reklamní kampani „A kde schováváte svoje Opavie 
vy?“ pátrá po tajných úkrytech. Více… O

Opavia pátrá po schovkách

Zadavatel: PepsiCo
Mediamix: TV, internet, in-store
Reklamní agentura: Mark BBDO
Digitální agentura: Etnetera Motion

Pepsi navazuje na svou letní aktivaci Souboj chuti a kampaní děkuje za výsledek. Většina 
spotřebitelů si ji totiž vybralo před konkurencí. Více... O

Pepsi děkuje za výsledek

Zadavatel: Vodafone
Mediamix: TV, tisk, OOH, internet
Reklamní agentura: McCann

S novou image se Vodafone dívá na budoucnost optimisticky, chce být partnerem v plně digita-
lizovaném světě. Více… O

Vodafone mění positioning

Zadavatel: Skupina ČEZ
Mediamix: TV, tisk, rádio, OOH, internet 
Reklamní agentura: in-house

Na podzim ČEZ komunikuje nový produkt „Plyn na dobu neurčitou“. Rovněž zjednoduše názvy 
produktů, které jsou striktně české. Více… O

ČEZ podpoří nabídku plynu

Zadavatel: Dáme Jídlo 
Mediamix: TV
Reklamní agentura: Konektor 

Dáme jídlo.cz prochází výraznou změnou, v názvu opouští doménu, má nové logo i první lokální 
kampaň. Více… O

Dáme jídlo.cz rebranduje 

http://www.mediaguru.cz/
https://www.mediaguru.cz/2017/10/opavia-posili-branding-uvede-novou-kampan/
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13. října 2017  andel´s hotel Prague

PLÁNUJTE SVÉ BUDGETY
   AŽ PO KONFERENCI FLEMA

Vybráno, nakoupeno, 
doručeno. Nebo???
Do TV stále proudí největší podíl mediálních investic. 
Co za to zadavatelé dostávají zpět?  
Názory, rady a tipy se zaručenou přidanou hodnotou.

How good old radio 
stays surprisingly young
Letošní porotce z Cannes Lions se zaměřuje na rádio.

Jak vybrat digitální agenturu?
Těžký oříšek pro mnohé. Poté, co shlédnete tento 
panel již nikoliv pro vás.

Kam kráčíš, červené tlačítko?
HbbTV v České republice – velký boom, nebo jen 
nafouklá bublina?

Obrázek, který prodává!  
…ale který je ten pravý?
Co funguje a co nikoli na plakátech venkovní reklamy? 
Exaktní čísla a data, která vás možná překvapí.

Jak měřit marketingové aktivity
Marketing se neustále vyvíjí a mění rychleji, než kdykoli 
předtím. Dokážete sledovat nové trendy a být efektivní, 
aniž byste přestali budovat značku?

Nic nevíš, šéfe!
Jak oslovit mladou cílovou skupinu by rád věděl každý. 
Trochu netradiční pohled na mileniály a jejich názory  
a postoje.

54 % reklamy na internetu 
není viditelné. No a co?
Digital Ad Rating a Adblocking. Dvě přednášky, které vám 
odhalí, zda opravdu dokážete změřit vaši digitální kampaň 
a co vše brání jejímu kvalitnímu doručení koncovým 
zákazníkům. Nebudou chybět tipy a návody, jak zlepšit 
kvalitu vašich kampaní.

Mediální partner: Pořádá:

Chci se registrovat

Plánujte své budgety
až po konferenci FLEMA KOMPLETNÍ PROGRAM

plný užitečných 

přednášek a panelů.

http://www.flemedia.cz/flema-media-conference/program/
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Televizní sledovanost v září 2017

Skupina Nova zůstala v září i díky uvedení Policie Modrava II nejsilnější televizní skupinou z pohledu podílu na sledo-
vanosti. Souhrnný podíl skupiny se v divácké skupině starší 15 let v celodenním vysílání přiblížil k 33 %, což bylo o dva 
procentní body více než loni v září. Stanice České televize zaznamenaly v září souhrnný podíl 27,1 %, což bylo o jeden 
procentní bod méně než v loňském září. Třetí nejsilnější skupinou je FTV Prima se souhrnným výsledkem 20,86 % 
(D15+). I v září pokračoval růst skupiny Barrandov. Svůj podíl nadále vylepšuje i zastupitelství Atmedia.Mall.

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere

*Mňam TV, Mňau TV, Nickelodeon, Nick Jr., Prima Comedy Central, Retro, 

změna v procentních bodech

*Mňam TV, Mňau TV, Nickelodeon, Nick Jr., Prima Comedy Central, Retro, 

změna v procentních bodech

Podíl TV skupin (%), září 2017, změna vs. IX/2016

Podíl obchodních sítí (%), září 2017

Podíl TV skupin (%), září 2017, změna vs. IX/2016

TOP 10 pořadů s nejvyšší sledovaností v září 2017

celý den 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna

Nova Group 32,86 2,1 39,28 3,4 35,59 2,8

ČT celkem 27,10 -1,2 23,03 0,6 24,95 -0,6

FTV Prima 20,86 -0,5 21,25 -1,6 21,26 -1,0

Barrandov TS 8,64 1,0 4,51 -0,5 7,26 0,5

Atmedia 3,76 0,4 3,05 0,4 3,49 0,5

zastupované* 1,00 0,3 1,85 0,5 1,22 0,3

Stanice O 0,72 0,0 1,24 -0,1 0,89 0,0

ostatní 4,75 -2,4 5,62 -2,9 5,04 -2,8

celý den 15-69 15-54 15+

Nova Group 35,59 39,28 32,86

Media Club 30,63 28,86 31,22

ČT celkem 24,95 23,03 27,10

ostatní 5,04 5,62 4,75

Atmedia 3,49 3,05 3,76

prime-time 15+ změna 15-54 změna 15-69 změna

Nova Group 37,25 2,1 41,69 2,5 39,30 2,4

ČT celkem 25,88 -1,7 22,54 0,8 24,05 -0,8

FTV Prima 21,54 -1,6 23,74 -1,9 22,56 -1,8

Barrandov TS 8,03 2,4 3,66 -0,1 6,49 1,4

Atmedia 2,65 0,3 2,16 0,3 2,43 0,3

zastupované* 0,52 0,1 0,97 0,2 0,63 0,1

Stanice O 0,35 0,0 0,60 0,0 0,42 0,0

ostatní 3,62 -1,8 4,57 -1,9 3,95 -1,8

pořad datum TV začátek

rating 

15+ 

(tis.)

share 

15+ 

(%)

share 

15-54 

(%)

share 

15-69 

(%)

Policie Modrava 24.9.17 Nova 20:16:48 1 891 42 38 41

Počasí 10.9.17 Nova 20:13:17 1 555 40 38 40

Sportovní noviny 3.9.17 Nova 20:07:45 1 524 42 41 43

Televizní noviny 11.9.17 Nova 19:30:00 1 523 43 43 44

Ordinace v růžové zahradě 2 21.9.17 Nova 20:22:44 1 159 29 27 29

Tvoje tvář má známý hlas IV 2.9.17 Nova 20:19:15 1 123 36 44 38

Ulice 20.9.17 Nova 18:25:06 1 112 37 40 39

Specialisté 18.9.17 Nova 20:20:58 1 086 27 28 28

První republika II 8.9.17 ČT1 20:04:23 1 016 30 25 28

Jak dostat tatínka do polepšovny 1.9.17 ČT1 20:04:28 962 27 28 27

http://www.mediaguru.cz/

