Všechna zařízení. Jedna síť.

Push 2 Play
media kit

Lze nakupovat přes
R2B2 HbbTV inventory

Velký zásah televizních
diváků

Pokročilé cílení

Popis formátu
Banner s funkcí Push 2 Play se objevuje
v pravém dolním rohu televizní obrazovky.
Jeho účelem je diváka upoutat a přimět ho
k interakci. S�sknu�m červeného tlačítka na
ovladači si tak sám spus� a přehraje video
reklamu. Tu je možné přeskočit, po jejím
skončení dále pokračuje televizní program.

Společně s pokročilými možnostmi cílení se
reklamní sdělení dostane k požadovanému
publiku a zvyšuje tak pravděpodobnost
úspěšné konverze. Dostupné sta�s�ky dávají
lepší možnost správy reklamní kampaně
v televizi.

Online řízení kampaně
z jednoho místa
a v reálném čase

Okamžité statistiky

Proklik na
video reklamu

Tvorba kreativy
Na své straně si vytvoříte videospot a banner dle
požadavků technické specifikace. Připravené
video zašlete na náš e-mail partner@r2b2.cz.
Následně dojde k jeho schválení a zaslání URL
odkazu na video. Poté nahrajete banner do
Adform DSP a přidáte obdržený URL odkaz
na video. Pro správné zobrazení Push 2 Play
v HbbTV, prosím, využijte inventory R2B2
HbbTV. Po nahrání banneru dojde k jeho
schvalovacímu procesu ze strany R2B2.

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.

Technické specifikace
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Bannery

Rozměry kreativy
300×300 px
320×240 px

Formáty
JPG, PNG, GIF

Maximální datová velikost
JPG, PNG max. 250 kB,
animovaný GIF max. 100 kB

Video
HD
Požadované rozlišení
HD 1280×720 px
bitrate min. 1500 kbps

Stopáž
Délka max. 60 vteřin

Formáty
MP4, WEBM

Zvuk
AAC 48 kHz,
max. 16,5 dB

Dostupné televizní stanice
Prima, Prima COOL, Prima KRIMI, Prima LOVE, Prima MAX, Prima ZOOM, Óčko, Óčko Star,
TV Šlágr, Retro Music TV, Markíza, Dajto, Doma

Případová studie
Nová Škoda Karoq
v programatické HbbTV kampani
Cílem kampaně bylo představit vlastnos� nově
uvedeného automobilu Škoda Karoq. Jejím obsahem byly 3 sady krátkých videospotů ukazujících jednotlivé prvky výbavy, konkrétně digitální panel a asistenční systémy Lane Assist
a Front Assist.
Řešením pro distribuci všech videospotů k divákům bylo využi� reklamního prostoru
v HbbTV, který byl nakoupen programa�cky.
Programa�cký nákup, kromě samostatné
správy kampaně, okamžité kontroly výsledků
či nákladů, poskytuje také funkci s názvem
HbbTV retarge�ng. Ta umožní distribuovat reklamní sdělení těm divákům, kteří již alespoň
jednou projevili zájem o produkt značky, v tomto případě zhlédnu�m prvního videospotu.

HbbTV retarge�ng byl v této kampani řešen
přes Adform DSP, které umožňuje sbírat
publikum po interakci s reklamním sdělením.
Pro ověření zájmu byl pro HbbTV retarge�ng
využit formát Push 2 Play, jenž kombinuje
banner a videospot vyvolaný divákem po s�sku
červeného tlačítka.
O kampaň se postarala agentura PHD, která
využila reklamní síť R2B2 Mul�screen, jejíž
por�olio tvoří také reklamní prostor v HbbTV
na 10 českých a 3 slovenských celostátních
TV stanicích.

CTR

2,56 %
Prospec�ng pomáhá přilákat nové publikum,
jež je svými vlastnostmi podobné stávajícím
klientům. Toto nové publikum lze s větší
pravděpodobnos� převést na zákazníky.
Prospec�ng je prvním krokem v trychtýři
marke�ngové komunikace.

CTR

10,44 %
Retarge�ng je opětovné oslovení těch diváků,
které zaujalo reklamní sdělení. Díky nové
technologii je nyní možné ho realizovat i na
televizní obrazovce bez nutnos� inzerce na
ostatních zařízeních. Tato metoda cílení je
vhodná pro storytelling – příběh produktu
v několika spotech či bannerech.

