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Cílem kampaně bylo propagovat premiéru
filmu To v kinech

Řešení
Filmová distribuční společnost Ver�cal Entertainment na podzim roku 2017
uváděla do kin nový film To. Snímek spadá do kategorie horor a pro jeho propagaci
bylo potřeba oslovit fanoušky tohoto žánru.

Vhodné řešení našla agentura Insider Media, která využila tzv. obsahové cílení
v HbbTV, které nabízí v rámci své programa�cké sítě společnost R2B2. S HbbTV
bannerem tak bylo možné zacílit reklamu na diváky, kteří aktuálně sledovali pořady
se žánry horor, thriller nebo sci-fi. Obsahové cílení zároveň umožnilo cílit na pořa-
dy podle demografie diváků. Zde se konkrétně jednalo o diváky mezi 15–29 lety.

Co je obsahové cílení?
Obsahové cílení se využívá pro oslovení diváků aktuálně sledujících obsah
v televizi. Cílit je možné jak na žánry, tak na témata pořadů nebo jejich diváky
podle sociodemografie.



ReklamnímHbbTV bannerem bylo osloveno

20 280 diváků

Výsledky

Těmto divákům se banner zobrazil u pořadů jako jsou Živí mrtví (Walking dead),
Poltergeist nebo Všemocný.

Běh kampaně: 28. 8. 2017 – 10. 9. 2017

Na základě výzkumu TV Prima sleduje
televizi při používání HbbTV průměrně
2,06 diváka na obrazovku.

Kampaň na film To precizně zacílila na naši cílovou skupinu
hororových fanoušků a čtenářů knih Stephena Kinga.
Neomezovala se však jen na toto publikum, ale rozložila zásah
i na širší populaci, což bylo klíčové pro zvýšení povědomí
o filmu. Reklama v HbbTV tak významně dopomohla k celkově
vynikajícím výsledkům celé kampaně. Z pohledu inzerenta je
možnost využi� technických nástrojů a cílení v rámci
programa�ckého nákupu s doručením bannerů na televizní
obrazovky naší cílové skupiny vítaná.

RadovanČech
výkonný ředitel pro Českou republiku,
Ver�cal Entertainment

Kampaň na film To byla první, která využila nový typ cílení
v HbbTV. Obsahové cílení výrazně ulehčuje práci a šetří čas
nákupčím HbbTV reklamy. Ti nemusí pracovat s televizním
programem, ve kterém hledají pořady relevantní jejich cílové
skupině. Ušetří tak hodiny práce s manuálním nastavováním
spouštění a vypínání reklamy podle času. Navíc mohou zacílit
svou reklamu i na samotné téma pořadu či demografii diváků.
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