Všechna zařízení. Jedna síť.

Instream
media kit

1.
Možnost
použití i v HbbTV

Nejznámější typ video
reklamy na Internetu

Univerzální pro
všechny weby

Možnosti cílení
a optimalizace

3 možnosti
umístění

Popis formátu
Instream poskytuje reklamní prostor ve videopřehrávačích na Internetu a televizi v rámci videoték v HbbTV. Pro zobrazení video reklamy
lze využít tří možnos�. První je Preroll, což je
formát videa, který se spus� před přehrávaným
obsahem. Je neznámějším typem video reklamy
v internetovém prostředí. Dalším typem je Midroll, který přehraje video reklamu v průběhu
přehrávaného obsahu. A posledním typem je
Postroll s přehráním video reklamy po dokončení přehrávaného obsahu.

Díky technologickému vývoji společnos� R2B2
lze formát Preroll programa�cky nakupovat
v prostředí HbbTV, konkrétně pak ve videotékách televizních stanic. Reklama se tak dostává
k divákům, kteří sledují videotéky na svých
televizních obrazovkách.

Tvorba kreativy
Videospot si vytvoříte na vlastní straně dle požadavků technické specifikace. Ten dále nahrajete do své nákupní pla�ormy DSP. Pro využití
formátu Preroll v HbbTV je potřeba zvolit inventory R2B2 HbbTV. Po nahrání videa do tohoto
inventory, prosím, zašlete video ke schválení na
náš e-mail partner@r2b2.cz.

Proč musíme vaši kreativu do
HbbTV schvalovat?
Reklama v HbbTV se zobrazuje na televizních
obrazovkách, kde reklamní obsah podléhá e�ckému kodexu reklamy. Proto i my jsme povinni
dodržovat tento kodex a zodpovídáme za veškerý obsah reklamy, který se skrze naši reklamní síť dostane na televizní obrazovky.

Umístění reklamy

Preroll

Midroll

Postroll

Technické specifikace
HbbTV

Online

Preroll

Preroll
Midroll
Postroll

Formáty

MP4, WEBM

MP4, WEBM

Datová
velikost

Max. 20 MB

Max. 20 MB

Požadované
rozlišení

640×360 px
HD 1280×720 px
bitrate min. 1500 kbps

HD 1280×720 px
Full HD 1920×1080 px
bitrate min. 1500 kbps

Stopáž

Max. 0:35 min.

Max. 2:40 min.

Zvuk

AAC 48 kHz,
max. 16,5 dB

AAC 48 kHz,
max. 16,5 dB

Lze nakupovat
přes

R2B2 HbbTV

R2B2 Premium Online,
Google Marketing Platform,
AppNexus, 4Finance

Dostupné TV
stanice

Prima Aplikace,
Óčko, TV Šlágr

Případová studie
Programatická
kampaň v HbbTV
pro Prace.cz

Klient: LMC s.r.o.
Běh kampaně: 6. 11. 2017–19. 11. 2017
Společnost LMC chtěla s portálem Prace.cz
navázat na svou, v té době aktuální, televizní
kampaň. S vyprodaným reklamním prostorem
v lineárním vysílání však musela využít jiné
reklamní médium. Řešením byl programa�cký
nákup reklamního prostoru v HbbTV, který
zajis�la agentura Fragile Media v sí� R2B2
Mul�screen.
Zadavatel se ve spolupráci s agenturou rozhodl
nasadit hned tři reklamní programa�cké for-

máty–Switchroll, Instream (Preroll) a Push 2 Play.
Všechna reklamní sdělení cílila obecně na obyvatele velkých měst napříč Českou republikou.
Přesnější cílení bylo u každého formátu využito
samostatně. Reklama v HbbTV celkově zasáhla
212 �s. diváků*.
Případová studie ukazuje srovnání všech
video formátů, které byly v kampani použity.
Zahrnuje také pohled zadavatele a agentury na
výhody a nevýhody jednotlivých formátů.

* Televizor s pořadem puštěným přes HbbTV sleduje v průměru 2,06 diváka.
Zdroj: FTV Prima

Formáty kampaně

Preroll
Připravené videospoty byly také použity ve videotéce aplikace Prima PLAY. Preroll v HbbTV
funguje na stejném principu, na který jsou
uživatelé zvyklí z video přehrávačů na webu.
+ nejlevnější Cost-per-View
- menší zásah

Switchroll
Tento formát tvořil alterna�vu ke klasické televizní reklamě. Switchroll spoty se zobrazovaly
divákům na televizní stanici Óčko, která tento
formát podporuje programa�ckou cestou.
+ poměr ceny a zhlédnu� videa do konce
- dostupnost na malém počtu TV stanic

Push 2 Play
Bannery s následným proklikem do připravených spotů byly cíleny na diváky televize
Prima. U tohoto formátu se otestovalo několik
přístupů. Jedním z nich byla obecná krea�va
bez cílení v kombinaci s téma�ckými bannery
cílenými na konkrétní pořady.
+ největší zásah
+ pokročilé cílení s několika variantami krea�v
- poměr ceny a zhlédnu� videa do konce

