
3mesiace UPC internetu zadarmo
pre televíznych divákov

Riešenie
Online team spoločnos� UPC Broadband Slovakia v rámci svojej novoročnej promočnej
akcie 3 mesiace UPC internetu zadarmo využil HbbTV kampaň.

Ciele kampane
Prvým cieľom bolo rozšírenie zásahu celkovej online kampane o ďalšiu obrazovku, a to
televíznu. Druhým potom bol zber leadov záujemcov o produkty UPC.

Ako kampaň vyzerala
Pre kampaň bola navrhnutá interak�vna HbbTV aplikácia prispôsobená divákom
s ovládačom v ruke. Do aplikácie sa mohli diváci dostať preklikom červeného tlačidla
z bannerov zobrazených priamo na televíznej obrazovke.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



A/B testovanie kreatív
V kampani bolo súčasne prevedené A/B testovanie krea�v bannerov, ktoré slúžili
na preklik do aplikácie a následnému zberu leadov.

Vizuál A bol použitý na zvýšenie povedomia o aktuálne prebiehajúcej kampani
s výrazným CTA podporujúcim výzvu na zobrazenie aplikácie.

Vizuál B naopak neobsahoval kľúčové komunikačné prvky kampane, ale bol
vytvorený so zámerom dosiahnu�a maximálneho možného CTR, a tak dosiahnu�a
čo najvyššieho počtu klikov do aplikácie, čím sme sa snažili zvýšiť konverzný pomer
leadov danej aplikácie, resp. celej kampane HbbTV.

Vizuál A

Vizuál B

HbbTV aplikácia
Aplikácia vyžadovala iba zadanie telefónneho čísla a potvrdenie jeho odoslania.

85 % vyššie CTR

Meranie výsledkov
Neoddeliteľnou súčasťou kampane bol tracking, pre ktorý bol vytvorený vlastný účet
v Google Analy�cs.

Kreatíva
Samotná bannerová krea�va bola v reakcii na neurčitosť osloveného užívateľa
testovaná v dvoch variantoch.

Nákup a optimalizácia
Na nákup a chod kampane bol využitý nákupný so�ware Adform DSP. Pri
op�malizácii bol hlavný dôraz kladený na dosah reklamného oznámenia pomocou
úprav cappingu.



Dosah reklamného
oznámenia

156 000
impresií

27 000
unikátnych zariadení

0,10 €
za každé oslovenie unikátne televízie

Komentár
„Dosiahnutý reach potvrdzuje, že HbbTV je pla�orma, ktorú je nutné brať pri rozdeľovaní
rozpočtov brandových kampaní ako ideálnu súčasť mul�screen stratégie. Pevne dúfame,
že sa pla�orma HbbTV bude i naďalej vyvíjať a v budúcnos� budeme môcť zasiahnuť
ďaleko širšiu cieľovú skupinu.”

Jan Kurel, Online Senior Manager CZ&SK UPC ČeskoSlovensko



Výkon kampane

3,71 %
CTR

4000+
unikátnych uživatelov v aplikácii

100+
leadov

Komentár
„Počet užívateľov aplikácie sa dá z nákladovej perspek�vy porovnávať s výkonom
bežných RTB kampaní. Celkový počet leadov je dôkazom, že i medzi televíznymi divákmi
je záujem vystúpiť z pasívnej formy konzumácie reklamného oznámenia.”

Zdenko Andráš, Online Campaign Manager SK, UPC Broadband Slovakia



Komentáre

Vbudúcnos� by sme radi vyskúšali HbbTV s použi�m
sta�ckých bannerov bez kliku do aplikácie. Chceli by
sme tak vyvolať možnú akciu na second screene.
Príkladom bude divák, ktorý po zhliadnu�
reklamného banneru v TV zodvihne mobilný telefón,
či tablet a bude mať potrebu sa o danej ponuke
dozvedieť viac na webovej stránke.

ZdenkoAndráš
Online Campaign Manager SK,
UPC Broadband Slovakia

Programa�cká kampaň v HbbTV spoločnos� UPC
bola historicky prvou kampaňou na Slovensku, ktorá
využila aplikáciu v HbbTV. Či už aplikácia alebo
op�malizačné prvky, ako capping či A/B testovanie,
boli súčasťou dobre spracovanej stratégie pre
kampaň. Programa�cký nákup všetky �eto postupy
umožňuje a pomáha tak realizovať efek�vne
kampane. Z výsledkov vyplýva, že Slovensko je
atrak�vnym trhom pre tento reklamný kanál.

DavidKratochvíl
Key Client Manager, R2B2

Viac prípadových štúdií
a ďalších informácií
nájdete na r2b2.cz.

V prípade záujmu nás
kontaktujte na
partner@r2b2.cz.

„Z výsledkov vyplýva, že Slovensko je
atraktívnym trhompre tento reklamný kanál.“


