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    Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku v roce 1492 



ZAČÁTEK NOVOVĚKU 



    Steve Jobs představuje iPhone 1 v roce 2007 



ZAČÁTEK DIGITÁLNÍHO NOVOVĚKU 



Jaký bude novověk 
mediálního výzkumu? 





NetMonitor 2015 

Stále jediný nástroj jednotné měny 
Auditovaná návštěvnost s nezávislou kontrolou  
Projekce na skutečnou populaci 
Znalost sociodemogra(e 
 
Nepokrývá celé digitální prostředí 
Část byznysu jde mimo systém 
 



VČERA DNES 

Izolovaná konzumace médií 
 

Oddělenost mediálních vertikál 
 

Předvídatelné chování 
 

Kontrola nad tokem informací 
 

Soustředěnost 

Permanence 
 

Konvergence mediatypů 
 

Mobilita 
 

Multitasking 
 

Multiscreening 

Mediální konzumace 



DNES POTENCIÁL 

Oddělenost mediatypů 
 

Sledováno zařízení 
 

Limitováno respondentem 

Komplexní pohled 
 

Sledován uživatel 
 

Limitováno technologií 
 

Technologie výzkumu 



VČERA DNES 

Vertikální mediahousy 
se specializací 

na jeden mediatyp 

Komplexní mediahousy 
distribuující propojený 
obsah různými kanály 

Promena byznysu 





Web + Mobil = 41 %  





To nemůže vyjít 







Co by nám v tom mohlo zabránit 

Nedostatek odvahy 
 
Nedostatek představivosti 
 
Velká míra nejistoty a rizika 
 
Potenciální ohrožení byznysu 
 
Partikulární zájmy  

média 

mediatypy 

zainteresované osoby 

dodavatelé  



Lepší je ovlivnit budoucnost,  
než to udělá někdo jiný. 
 

Dějinná nutnost 
 
Médiem a reklamním nosičem je cokoliv 
 
Část byznysu mimo systém získá datovou protiváhu 
 
Zastarávání a nedostatečnost současných řešení 



Co to může přinést 

Denní snímek uživatele 
Překryvy konzumace 
Překryvy zásahu a cílení 
Spojení s dalšími aktivitami uživatele 
 
 
Přesnější, efektivnější a optimalizovanější zásah 
 
So(stikovanější významy a vazby v chování uživatele 
 
Vazby a projekce na nemediální, např. nákupní chování 



Jaké jsou nejpravděpodobnější možnosti 

Sledování uživatele a jeho chování 
 
Komplexní panel napříč mediatypy 
 
Automatizovaný reporting se sníženým vlivem uživatele 
 
Deklaratorní část tam, kde technologie nestačí 
 
Vykrývání speci(k mediatypů vertikálními doplňkovými výzkumy 
 



Teď, nebo pozdě 



Harmonogram dalších kroků 

Odevzdání přihlášek možných řešení (30. duben 2015) 
 
Vyhodnocení přihlášených řešení (květen 2015) 
 
Volba (nalistů pro hledání optimální cesty (červen 2015) 
 
Zpřesňování a testování preferovaných řešení (2. polovina 2015)  
 



Pragmatismus, nikoliv idealismus 

Poměr výkon/cena – musí to být u(nancovatelné a efektivní 
 
Proveditelnost vs. komplexita – realizovatelnost je podmínkou 
 
Potřebnost vs. nice to have – nejde o hračičkovství, ale o přínos 
 
Nutná shoda celého trhu, nikoliv řešení jedné strany 



Co leží před námi 

Objev nových obzorů a nového světa 
 
Nové způsoby přemýšlení o komunikaci se zákazníky 
 
Nové souvislosti odhalí nová řešení a nové možnosti 
 
Lepší pochopení uživatelského a zákaznického chování 
 
Nezpochybnitelná příležitost pro všechny 





Na viděnou v novověku 

Ján Simkanič 
 
E: jan.simkanic@iinfo.cz 
T: @Simindr 


