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Představujeme Vám společnost Atmedia 
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Zastupujeme 24 tematických TV šířených kabelově, satelitně i terestricky 
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Nová výzva - HbbTV na tematických stanicích  
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Zadavatelé mají nový prostor na propagaci značky a získávání nových zákazníků 

 1. krok 

Komerční využití HbbTV 

2. krok 

Rozšíření nabídky 
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Atmedia jde cestou jednoduchých řešení 
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Sbírání telefonních kontaktů prostřednictvím HbbTV není nemožné 

Zadavatel 
reklamy 

Atmedia 

TV 
stanice 

Zadavatel reklamy si vybírá z 

několika různých interaktivních 

řešení HbbTV. 

Atmedia spolupracuje v celém 

procesu s mediálními 

agenturami, technickým 

provozovatelem HbbTV a 

broadcastery. 

TV stanice s možností vysílat 

HbbTV. 



Case study - Hyundai 
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► Kampaň: Tucson je král 

► Účel: sběr telefonních kontaktů pro 

testovací jízdu 

► Požadavky: 

● Umístění video obsahu 

● Rozsáhlá vizuální komunikace produktu 

► Termín kampaně: 26/2/2016 – 25/3/2016 

► TV stanice: 

● RELAX, REBEL /MUX4/ 

● Kino Svět, RETRO, TV Praha /RMUX4/ 

Hyundai představila v HbbTV kampani model Hyundai Tucson 



6 



7 



8 



9 



10 



Hyundai - Case study 

Zdroj: Google Analytics 11 

Jakých výsledků dosáhla kampaň Hyundai na tematických TV? 

► Kampaň: Tucson je král 

► Účel: sběr telefonních kontaktů pro testovací jízdu 

► Termín kampaně: 26/2/2016 – 25/3/2016 

► TV stanice: 

● RELAX, REBEL /MUX4/ 

● Kino Svět, RETRO, TV Praha /RMUX4/ 

483 479 
(unikátní: 328 698) 
Zobrazení červeného 

tlačítka HbbTV  

5:28 min. 
Průměrná doba strávená 

v aplikaci 

1,23 % 
Míra prokliku (tzv. CTR) 

19 kontaktů 

Získali jsme: 



Case study - Vodafone 
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► Kampaň:  

 Vykouzlíme nabídku přímo pro vás 
 

► Účel:  

 sběr telefonních kontaktů pro 

speciální nabídku mobilního tarifu 
 

► Termín kampaně: 19/3/2016 – 28/3/2016 

► TV stanice: 

● RELAX, REBEL /MUX4/ 

● Kino Svět, RETRO, TV Praha /RMUX4/ 

Mobilní operátor nabízel potenciálním zákazníkům speciální nabídku tarifu 



Case study - Vodafone 

Název prezentace 2016 13 



Vodafone - Case study 

Zdroj: Google Analytics 14 

Jakých výsledků dosáhla kampaň Hyundai na tematických TV? 

► Kampaň: Vykouzlíme nabídku přímo pro vás 

► Účel: sběr telefonních kontaktů pro speciální nabídku 

mobilního tarifu 

► Termín kampaně: 19/3/2016 – 28/3/2016 

► TV stanice: 

● RELAX, REBEL /MUX4/ 

● Kino Svět, RETRO, TV Praha /RMUX4/ 

135 271 
(unikátní: 89  663) 
Zobrazení červeného 

tlačítka HbbTV  

2:57 min. 
Průměrná doba strávená 

v aplikaci 

2,07 % 
Míra prokliku (tzv. CTR) 

28 kontaktů 

Získali jsme: 



Výzvy do budoucna 
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Co očekávají zadavatelé a co televize? 

►Vyšší interaktivita 

►Zkvalitnění měření 

►Cílení (uživatelsky i obsahově) 

►Obchodní měna 

 

 

 

►Vyřešení právních otázek 

►Obchodní model 

►Nalezení optimálního „prostoru” pro 

HbbTV komerci 

►Rozšíření HbbTV na satelit a kabel 
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