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Podiel na trhu po nákupných skupinách 
(rok 2015)

1. PARTNER MEDZINÁRODNEJ SKUPINY HAVASMEDIA GROUP
2. ŠIROKÉ PORTFÓLIO ANALYTICKÝCH PROGRAMOV A DATABÁZ
3. TÍM ZLOŽENÝ Z NAJLEPŠÍCH PROFESIONÁLOV NA TRHU
4. SLOVENSKÁ ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV
5. VIAC AKO 22 ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU NAJVÄČŠIA

MEDIÁLNA AGENTÚRA NA SLOVENSKU

OBRAT V ROKU 2015: 52.3M EUR



KOĽKO SA INVESTUJE DO SLOVENSKÝCH MÉDIÍ?

223 mil. EUR346 mil. EUR 

ZDROJ: Odhad Unimedia STARS

- 35%

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Slovensky medialny trh zivi relativne dost vysoke cislo medii. Nemam ich presne cislo, ale nie je ich malo. Aka je teda jeho velkost v eurach? Pre lepsiu predstavu o tom, ako sa trh vyvija, porovnavam dva roky, kedy sa konala letna olympiada – rok 2008, kedy bola letna oplympiada v Pekingu a zaroven to bol rok, kedy kriza zacala a rok 2016, s olympiadou v Riu, kedy kriza by v zasade nemala byt ziadna a mal by to byt uzasny rok, verim, ze nie predkrizovy. V roku 2008 bola velkost trhu priblizne 350 mil EUR a v rozmedzi 8 rokoch sa znizil o viac ako 35%, cize tretinu .... Co sa tyka buducnosti, naucili sme sa, ze predikovat viac ako rok je celkom ako predikovat, ake presne pocasie bude o 5 dni .... Ak nic zavazne neudeje, myslim si, ze rok 2017 bude dalsi narast objemu reklamy v rozmedzi 4-8%. 
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KOĽKO SA INVESTUJE DO TYPOV MÉDIÍ?

43,5%

7,0%

56,1%

15,1%

28,8% 13,3%

ZDROJ: Odhad Unimedia STARS

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Zaujímavé je aj rozloženie toho, do ktorých typov médií – pod typom médií rozumieme, či televízia, rozhlas, print, resp. tlačové médiá ako denníky, časopisy, a online, resp. digital peniaze idu. Aj v tomto smere nastali na slovensku vyrazne zmeny za poslednych 8 rokov .... Do buducna sa bude posilnovat hlavne online televizia bude skor udrziavat svoju poziciu, a z dlhodobeho hladiska bude klesat jej sila. 



AKO SLOVÁCI KONZUMUJÚ MÉDIÁ?
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nárast internetu o 
takmer 30% populácie1 pokles denníkov takmer 

o 20% populácie2

ZDROJ: MML-TGI

Sledoval, čítal, počúval posledné vydanie
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ČO CHCÚ ZADÁVATELIA?

1. KAMPANE A MÉDIÁ, KTORÉ SÚ MERANÉ

2. KAMPANE A MÉDIÁ, KTORÉ SÚ MERATEĽNÉ 

KONTINUÁLNE, JE MOŽNÉ ICH VYHODNOCOVAŤ

3. KAMPANE A MÉDIÁ, KTORÉ FUNGUJÚ IHNEĎ / 

VÝKONOSTNÉ – ONLINE 

TV peoplemetre, TNS 
Online Gemius, TNS, 
Print, MML, Median, ABC SR,
Rádio MML, Median
OOH TNS

1
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TELEVÍZIA 

Prepájanie obsahu
TV a online 

1.

2.

3.

4.

5.
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ONLINE BUZZWORDS

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
V online viac nez kde inde sa neustale objavuju nove a nove buwwords, ktore sa automaticky stavaju i buducim trendom. Bezny laik sa v tom new speaku moze i stratit, preto sme vytipovali tri online trendy, ktore budu hybat slovenskym internetom. 
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ONLINE TRENDY

Mobile  Návštevnosť z mobilných zariadení rastie
 2 milióny užívateľov mesačne
 Weby i vyhľadávanie sa prispôsobujú mobilom

 Užívatelia konzumujú čoraz viac online video obsahu
 Multi-screen sledovanie TV

Video

65% ľudí používa 
smartphone1 Google mení text ads2

55% ľudí používa 
smartphone pri 
sledovaní TV

3

ZDROJ: AIMmonitor/Gemius 6/2016; consumerbarometer.com

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Už 28% zobrazení stránky sa deje cez mobilné zariadenia. http://rankings.sk/en/rankings/pc-vs-nonpc.html Väčšina slovenských online vydavateľov redizajnovala v posledných troch rokoch svoje weby na responzívny dizajn. Google zrušil pravý sĺpec, zmenil výzor textových reklám, aby boli viac totožné s tými, ktoré sa zobrazovali v mobiloch. V Európe v roku 2015 po prvýkrát výdavky do online prevýšili výdavky do televíznej reklamy. http://www.iabslovakia.sk/aktivity/studia-adex-benchmark-za-rok-2015/ Na Slovensku video video reklama na úrovni členov IAB Slovakia takisto podrástla v rámci polrokov 2015 o 35%, medziročne o 42%. http://www.iabslovakia.sk/internetova-reklama/objemy-reklamy-slovensko/
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V USA ... 

ZDROJ: Business Insider, by Nicholas Carsson, 29/06/2011

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Už 28% zobrazení stránky sa deje cez mobilné zariadenia. http://rankings.sk/en/rankings/pc-vs-nonpc.html Väčšina slovenských online vydavateľov redizajnovala v posledných troch rokoch svoje weby na responzívny dizajn. Google zrušil pravý sĺpec, zmenil výzor textových reklám, aby boli viac totožné s tými, ktoré sa zobrazovali v mobiloch. V Európe v roku 2015 po prvýkrát výdavky do online prevýšili výdavky do televíznej reklamy. http://www.iabslovakia.sk/aktivity/studia-adex-benchmark-za-rok-2015/ Na Slovensku video video reklama na úrovni členov IAB Slovakia takisto podrástla v rámci polrokov 2015 o 35%, medziročne o 42%. http://www.iabslovakia.sk/internetova-reklama/objemy-reklamy-slovensko/
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ONLINE TRENDY

Natívna reklama

Zvyšuje sa bannerová slepota
27% Slovákov využíva adblokers

Textové odkazy

Odporúčacie widgety
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Až 89% ľudí vadia 
agresívne reklamné 

formáty a ich množstvo
1

Natívna reklama je 
vnímaná o 52%
viac než banner

2

ZDROJ: nielsen-admosphere.sk, sharethrough.com

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Je vyššia pravdepodobnosť, že človek prežije havariu lietadla než klikne na banner (Bussines insider http://www.businessinsider.com/its-more-likely-you-will-survive-a-plane-crash-or-win-the-lottery-than-click-a-banner-ad-2011-6#-9 )http://www.nielsen-admosphere.sk/press/ts-blokovanie-reklamy-na-webe-vyuziva-stvrtina-uzivatelov-najviac-im-vadi-agresivita-inzercie/ http://adma.sk/2013/05/co-je-nativna-reklama-a-preco-funguje-lepsie-ako-bannery/ 
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Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Zostali ti verni citatelia, ktori sa naozaj zaujimaju, co sa v printe realne aj pise a vsimaju si to. QR kody sa na slovensku velmi neuchytili, ale pre istu skupinu citatelov a zadavatelov je to zaujimavy spojnik medzi offlineovym a onlineovym svetom Printu sa da dotknut
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PREČO?

 ĽAHŠIE SA ČÍTA – OTÁČANIE STRÁN ROBÍ ČÍTANIE ĽAHŠÍM – zdroj: Scientific American

 INFORMÁCIE SA LEPŠIE UCHOVÁVAJÚ – PAPIER VYTVÁRA SILENJŠIE 
SPOMIENKY NA INFORMÁCIE – zdroj: Two sides

 PRINT JE DÔVERYHODNEJŠÍ – V SPOJENÍ S QR KÓDMI A URL LINKAMI 
ROBÍ DIGITAL SILNEJŠÍM – zdroj: Hubcast

 PRINT JE DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ A EKOLOGICKÝ – zdroj MarketingProfs

 „NAJEFEKTÍVNEJŠIA MARKETINGOVÁ STRATÉGIA JE TAKÁ, KTORÁ 
POKRÝVA VŠETKY OBLASTI KOMUNIKÁCIE VRÁTANE PRINTU A DIGITÁLU“. –
zdroj: MarketingProfs

ZDROJ: rôzne zdroje

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Už 28% zobrazení stránky sa deje cez mobilné zariadenia. http://rankings.sk/en/rankings/pc-vs-nonpc.html Väčšina slovenských online vydavateľov redizajnovala v posledných troch rokoch svoje weby na responzívny dizajn. Google zrušil pravý sĺpec, zmenil výzor textových reklám, aby boli viac totožné s tými, ktoré sa zobrazovali v mobiloch. V Európe v roku 2015 po prvýkrát výdavky do online prevýšili výdavky do televíznej reklamy. http://www.iabslovakia.sk/aktivity/studia-adex-benchmark-za-rok-2015/ Na Slovensku video video reklama na úrovni členov IAB Slovakia takisto podrástla v rámci polrokov 2015 o 35%, medziročne o 42%. http://www.iabslovakia.sk/internetova-reklama/objemy-reklamy-slovensko/
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PRINT
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ČO ČAKÁ SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH?
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ČO ČAKÁ SLOVENSKÝ MEDIÁLNY TRH?



56Ďakujem za vašu pozornosť

www.unimedia.sk
rastislav.kanuch@unimedia.sk 
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