PŘÍPADOVÁ STUDIE

Programatická kampaň v HbbTV
pro Vertical Entertainment
CÍL KAMPANĚ
Podpoření návštěvnos� na premiérách filmů prostřednictvím pres�žního média.

ŘEŠENÍ
Filmová distribuční společnost Ver�cal Entertainment ročně uvádí do kin
v průměru 30 až 40 filmů. Každý z těchto snímků je jedinečný produkt, který má
svou specifickou cílovou skupinu. Ve spolupráci s agenturou InsiderMedia se pro
propagaci vybraných filmů rozhodli využít největší obrazovky, tedy televize.
Pro kampaň byl zvolen formát TV Banner v HbbTV s krea�vami jednotlivých filmů.
Protože se jednalo o různé typy filmů, bylo potřeba využít správného výběru publik.
To je možné díky programa�ckému nákupu reklamy v HbbTV, který poskytuje
několik typů cílení. V tomto případě šlo právě o kombinaci cílení časového, na
vybrané televizní stanice a také na lokaci. Výsledkem bylo zasažení diváků
u vybraných pořadů a v konkrétních lokalitách.

Klient: Ver�cal Entertainment s.r.o.

Běh kampaně: 2. 1. 2017 – 8. 8. 2017

Reklama zobrazena na

VYJÁDŘENÍ AGENTURY

152 833 televizích

„Zájem o propagované premiéry se díky kampani znatelně zvýšil, a to nad
původní očekávání klienta.“

PROČ VYUŽÍT HBBTV REKLAMU

VYJÁDŘENÍ KLIENTA

Jde o unikátní příležitost, jak oslovit diváky na největší obrazovce v domácnos�.
Tento typ reklamy doplňuje lineární vysílání v TV. HbbTV reklama se zobrazuje
divákům v okamžiku, kdy jsou u televize nejvíce ak�vní, tedy po přepnu� kanálu
nebo zapnu� televizoru. Programa�cký nákup reklamy v HbbTV umožňuje kampaň
kdykoliv spus�t, upravit či pozastavit. Navíc díky několika typům cílení je možné
efek�vně oslovit specifické divácké publikum.

„Každý z filmů, které uvádíme do kin, má svou specifickou cílovou
skupinu, již potřebujeme v kampani efek�vně oslovit. V našem por�oliu
máme rozsáhlé franšízy filmových studií Warner Bros. nebo Lionsgate,
které těží z vybudované fanouškovské základny. Nicméně ve většině
případů, vzhledem k povaze byznysu, ve kterém se pohybujeme,
potřebujeme odbavit krátké a intenzivní kampaně se zásahem jednak
v přesně definované cílové skupině, tak i s významným dopadem na
široké publikum, abychom využili potenciál našich filmů na maximum. To
vše nám flexibilita programa�ckého nákupu a profesionalita týmu
z InsiderMedia i R2B2 umožňuje a my si toho velmi ceníme.“

TV BANNER
Nejuniverzálnější formát pro reklamní sdělení v HbbTV. S větší televizní plochou se
zvětšuje i banner. Jeho reklamní pozice je ve spodní čás� obrazovky. Banner se
zobrazí po přepnu� kanálu, je tedy zobrazen tehdy, kdy se předpokládá, že divák
ak�vně sleduje televizi.
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