
HbbTV
sprievodca svetom
červeného tlačidla

Všetky zariadenia. Jedna sieť.



R2B2 je medzinárodná digitálna reklamná sieť. Má zásah na viac ako
10 miliónov obrazoviek – televíznych, počítačových a mobilných.

Spoločnosť sa venuje inteligentnému a udržateľnému prepojeniu online
reklamy s televíziou. V tejto oblas� má za sebou viac než dva roky úspešnej
prevádzky. Po celú dobu prichádza s radou inovácií a ako prvá, či už na
českom alebo celosvetovom trhu, predstavuje technologické novinky pre
reklamný trh.

R2B2czwww.r2b2.cz



HbbTV alebo červené tlačidlo je technológia, ktorá divákovi umožňuje
využiť vymoženos� internetu na televíznej obrazovke. V HbbTV sa diváci
môžu stretnúť s videotékami, televíznymi programami či predpoveďou
počasia, do ktorých sa dostanú práve prostredníctvom červeného tlačidla.

Podľa posledného merania FTV Prima sleduje hybridnú
televíziu v Českej republike

Na základe výsledkov výskumu sleduje televíziu pri
používaní HbbTV priemerne

Z ak�vnej cieľovej skupiny spadá 58 % divákov do
vekovej kategórie 25–54 rokov. Ďalej sa 38 % divákov
radí do socioekonomickej triedy A+B.

2 183 600 divákov

2,06 diváka na obrazovku.

Čo je HbbTV?



Reklama v HbbTV

HbbTV je pre inzerentov veľmi zaujímavým kanálom. Umožňuje dostať
reklamné oznámenie na televízne obrazovky, a to vo veľmi krátkom čase.

Rýchla inzercia

S programa�ckým nákupom môžete mať
svoje reklamné oznámenie na televíznej
obrazovke behom chvíle. Nákupný model
otvorenej aukcie v reálnom čase (RTB) vnáša
do celého procesu transparentnosť a môže
tak prebiehať kedykoľvek.

Prítomnosť divákov pri
reklamnom oznámení
Reklama v HbbTV sa zobrazuje výhradne po
interakcii diváka s televíziou, teda v momente
prepnu�a programu alebo využi�m funkcie
červeného tlačidla. To znamená, že je pri tele-
vízii prítomný a sleduje ju.

5 televíznych formátov

Na výber máte z 5 reklamných formátov,
ktoré kombinujú bannerovú reklamu a video-
reklamu. Môžete �ež mať svoju interak�vnu
aplikáciu.

Real-time štatistiky

K výsledkom kampane sa dostanete kedy-
koľvek. Máte tak svoju kampaň stále pod
kontrolou. Dostupné metriky, ktoré kopírujú
�e internetové, vám umožnia realizovať
rýchle op�malizácie.

Pokročilé cielenia

Svoje reklamné oznámenie necháte zobraziť
relevantnej cieľovej skupine. Zacieliť na
divákov môžete podľa geografie, času, IP
adries alebo na základe obsahu, ktorý
aktuálne sledujú.

Vlastná správa kampane

S programa�ckým nákupom si spustenie,
priebeh i ukončenie kampane spravujete
sami. A to ako v prípade rozpočtu, procesu,
cielenia, tak i op�malizácie.

Prémiová obrazovka a viac než
10 TV staníc
Neopozeraný typ reklamy na najväčšej
obrazovke v domácnos�. Súčasne je možné
inzerovať na viac než 10 televíznych
staniciach.



HbbTV
reklamné formáty



Celá šírka obrazovky určená na
reklamné oznámenie

Banner, ktorý robí reklamné oznámenie neprehliad-
nuteľným. Ponúka všetky vymoženos� HbbTV reklamy.

Univerzálny reklamný formát
v HbbTV

TV Banner bol prvým formátom dostupným pre tele-
víznu reklamu v HbbTV a stále patrí medzi najobľú-
benejšie. Možno ho prepojiť i s HbbTV reklamnou
aplikáciou.

Big Banner

Banner



XXL Banner
Najväčší banner na televíznej
obrazovke

XXL Banner je najväčším dostupným formátom pre
televíznu reklamu v HbbTV. Jeho vzhľad v tvare písmena
L, ukotvený k ľavému dolnému rohu, zobrazí reklamné
oznámenie až na 25 % plochy televíznej obrazovky.

Push 2 Play
Kombinácia televízneho banneru
a videa v jednej reklame

Banner s funkciou Push 2 Play sa objavuje v pravom
dolnom rohu televíznej obrazovky. Stlačením červeného
tlačidla na ovládači si tak divák spus� a prehrá reklamný
videospot.



Switchroll
Alternatíva televíznej reklamy
v HbbTV

Prémiový formát v HbbTV, ktorý je priamou alterna�vou
klasickej televíznej reklamy. Jedná sa o videoformát,
ktorý sa prehrá automa�cky po prepnu� kanálu.

Instream
Najznámejší typ videoreklamy na
Internete, teraz i v televízii

Instream poskytuje reklamný priestor v rámci videoték
v HbbTV. Pre zobrazenie videoreklamy možno využiť tri
možnos� – Preroll, Midroll, Postroll.



Cielenie HbbTV reklamy

Geolokačné
Vhodné cielenie pre zadávateľov reklamy
s lokálnou pôsobnosťou, ako sú napríklad
reštaurácie či predajne. Cieliť je možné až na
úroveň PSČ.

Časové
Spúšťajte kampaň v rôznych čas�ach dňa
alebo si nastavte jej chod na dobu, počas
ktorej vaši diváci televíziu sledujú.

Vlastné dáta
O vlastných dátach sa hovorí ako o vlastnom
zlate. Oslovte vašich zákazníkov alebo návš-
tevníkov webových stránok priamo na tele-
víznej obrazovke.

Značky a modely televízorov
Zamerajte svoje oznámenie na divákov podľa
značiek ich televízorov. Cieliť môžete i na vý-
robné série a konkrétne modely.

Televízne stanice
Vyberte si televíznu stanicu, ktorá má vášmu
publiku najbližšie. Všetky stanice sú štan-
dardne pod maskou R2B2 HbbTV.

Obsahové
Obsahové cielenie sa využíva na oslovenie
divákov sledujúcich aktuálny obsah v televízii.
Cieliť je možné na žánre i na témy programov
alebo ich divákov podľa sociodemografie.

Frekvencia zobrazenia
Nastavte si frekvenciu, s akou má byť v každej
domácnos� vaše reklama zobrazená.

Retargeting
Retarge�ngom znovu oslovíte tých, ktorí
o vašu HbbTV reklamu už prejavili záujem.
Týmto divákom sa vypla� byť nablízku.



Inventory v programatickej
reklame HbbTV

Do programa�ckej siete R2B2 HbbTV spadajú najväčšie celoštátne
televízie. Pre svoj zásah máte možnosť širokého výberu televíznych staníc
naprieč Českou republikou a Slovenskom.

HbbTV



Nákup a parametre kampane

Adform DSP

Programa�cký nákup reklamy prebieha cez nákupný
so�ware Adform DSP. Inventory pre nákup progra-
ma�ckej reklamy v HbbTV sú R2B2 HbbTV.

Nákupný so�ware umožňuje nastaviť všetky vlastnos�
a ciele kampane. Zároveň �ež poskytuje dáta
o priebehu kampane v reálnom čase.

Otvorená aukcia v reálnom čase

Nákupný model, ktorý je používaný v internetovom
prostredí, je �ež v HbbTV reklame. Ide o aukciu, ktorá
prebieha v reálnom čase. Inzerent tak môže nakupovať
reklamný priestor v HbbTV kedykoľvek a vďaka vlast-
nému nastaveniu nákupnej ceny, ktorú je ochotný
zapla�ť, má vždy prehľad o nákladoch.

Cena sa odvíja od tzv. floor price, minimálnej hodnoty,
za ktorú je možné reklamu nakúpiť. I v HbbTV sa využíva
model CPM – cena za �síc zobrazení reklamného ozná-
menia. Jedno zobrazenie vidia priemerne dvaja diváci.

Vlastný rozpočet

Pri programa�ckom nákupe si vždy určujete sami, aký
bude rozpočet na kampaň. Nie ste závislí na plnení
zmluvne stanovenej čiastky či počtu zobrazení.

Nákupný so�ware zároveň umožňuje nastaviť správu
rozpočtu a útrat, vrátane ich rozloženia v požadovanom
časovom období.
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Meranie a vyhodnotenie kampaní

Impresie / unikátne impresie

Počet zobrazení reklamného oznámenia. U unikátnych
impresií môžeme výsledné číslo brať ako počet
oslovených zariadení/domácnos�.

Miera interakcie (CTR)

HbbTV reklama je interak�vna a komunikuje s divákom
priamo. Ten k interakcii používa diaľkový ovládač a
pomocou červeného tlačidla sa dostane k ďalším
čas�am reklamného oznámenia, či už k videospotu
alebo HbbTV aplikácii. Preklik červeným tlačidlom je
zaznamenaný a inzerent tak vie, koľko týchto preklikov
pripadlo na počet zobrazení.

Cena za interakciu (CPC)

Napriek tomu, že sa programa�cká HbbTV reklama
nakupuje na počet impresií, resp. CPM, je možné získať
cenu za preklik (CPC) pri preklikových kampaniach.

Dopozeranosť videí

Inzerent vie, či diváci pozreli celý reklamný spot alebo
iba jeho časť. Rozdelenie dĺžky videa po 25 % dáva
inzerentovi spätnú väzbu o atrak�vite jeho spotu.

Nákupný so�ware poskytuje inzerentom okamžitý prístup k výsledkom
kampane v akomkoľvek čase. Inzerent nie je závislý na repor�ngu od
vydavateľa/média, u ktorého reklamný priestor nakupuje.



Stratégie



Stratégia #1

Zadávateľ: Sieť kníhkupectva

Obsah reklamného oznámenia: Nový detek�vny bestseller v predaji

HbbTV formát: Banner

Cielenie: Obsahové cielenie – detek�vky

Scénár

Vlastníte sieť kníhkupec�ev a chcete osloviť divákov vo
svojom okolí s novou detek�vkou, ktorá je očakávaným
bestsellerom. Ideálnym riešením bude cieliť na divákov,
ktorí zároveň tento žáner v televízii sledujú.

Postup

Môžete použiť rôzne formy, ako zis�ť počet konverzií
v offline prostredí. Napríklad v krea�ve použite heslo na
10% zľavu, ktorú odovzdá zákazník vášmu predajcovi
v danom kníhkupectve. V rámci samotnej kampane
môžete postupovať nasledovne:

Nechajte si od R2B2 nastaviť Deal ID na obsahové
cielenie s vybraným žánrom Detek�vky.

Pripravenú krea�vu TV Banneru so získaným Deal
ID (iden�fikátor dohodnutého obsahového cielenia)
nahrajte do kampane v Adforme a zvoľte inventory
R2B2 HbbTV.

Reklamné oznámenie sa bude automa�cky
zobrazovať divákom, ktorí aktuálne sledujú detek�vku
na televíznych staniciach zapojených v sie� R2B2.

*Deal ID
špeciálna kampaň pevne spojená
s individuálnym cielením inzerenta

*1.

2.

3.



Stratégia #2

Naviazanie HbbTV reklamy na televízny spot

Zadávateľ: Predajca automobilov

Obsah reklamného oznámenia: Nový model automobilu

HbbTV formát: Push 2 Play

Scénář

Predstavujete nový model automobilu naprieč rôznymi
reklamnými kanálmi, z ktorých sú hlavné televízne
videospoty. Na �eto spoty sa dá nadviazať s HbbTV
reklamou pri nasledujúcich situáciách:

reklamný priestor v lineárnom vysielaní je úplne
vypredaný

chcete podporiť kampaň v lineárnom vysielaní

máte špeciálnu alterna�vu videospotu pre užšiu
cieľovú skupinu (s využi�m cielenia)

Varianty

Pokiaľ je televízny priestor vypredaný, načasujte
začiatok reklamnej kampane po konci lineárnej
televíznej kampane.

Pokiaľ chcete upozorniť na lokálnych predajcov
v priebehu lineárnej kampane, nastavte jej priebeh na
dobu, kedy beží lineárna kampaň a využite geografické
cielenie, napr. podľa krajov.

A.

B.



Stratégia #3

Storytelling – viac spotov s využitím retargetingu

Zadávateľ: Predajca elektroniky

Obsah reklamného oznámenia: Predstavenie produktu a jeho funkcií

HbbTV formáty: Push 2 Play, Banner

Scénář

Zrejme už predávate elektroniku vo svojom eshope a
využívate retarge�ng na užívateľov k dokončeniu
transakcie. Použite podobný spôsob komunikácie i na
televíznej obrazovke.

Postup

Ak ste nikdy nevyužívali retarge�ng v DSP Adform,
nechajte si poradiť na partner@r2b2.cz, ako retargetovať
divákov.

Po prvom reklamnom oznámení spusťte ďalšie,
ktoré už bude cielené na divákov z predchádzajúceho
bodu.

Formáty môžete kombinovať a napr. ako posledný
bod cielenej kampane využiť TV Banner alebo Big
Banner s akčnou ponukou či informáciou, kde môžu
diváci daný produkt nakúpiť. Počas celej kampane
nezabudnite využiť niektorú techniku merania jej
úspešnos� v počte konverzií.

1.

2.

3.
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Tipy k úspechu

Prihadzujte správne

Reklama v HbbTV sa zobrazuje na prémiovej obrazovke,
preto budete potrebovať navýšenie výšky prihodenia na
cenu CPM. Pokiaľ potrebujete intenzívnu kampaň,
nastavte si vyššie CPM.

Zamirte presne

Hovorte na celú domácnosť

Pri vytváraní plánov pre HbbTV reklamu si ujasnite, kto
patrí do publika, ktoré chcete osloviť. Na základe toho si
nastavte kombináciu cielenia reklamy, ktorá zvýši
efek�vnosť oznámenia.

Pri vytváraní reklamných obsahov nezabudnite, že
televíziu sleduje celá domácnosť. Myslite na to, ako
bude reklama pôsobiť na rôznych členov domácnos�.

Zamerajte sa na všetky kanály

12 398

Nasledujte vaše publikum po celej nákupnej ceste.
Zapojte aj ostatné kanály a zariadenia zahrňujúce ďalšie
formáty – video, na�vnu reklamu a bannery.



Časté dotazy

Musí sa schvaľovať reklama v HbbTV?
Áno. Reklama v HbbTV sa zobrazuje na televíznych
obrazovkách, kde podlieha reklamný obsah e�ckému
kódexu reklamy. Preto i my sme povinní dodržiavať
tento kódex a zodpovedáme za všetok reklamný obsah,
ktorý sa prostredníctvom našej reklamnej siete dostane
na televízne obrazovky.

Aká je minimálna vstupná investícia do
HbbTV reklamy?
Pri programa�ckom nákupe reklamy nie ste viazaní
minimálnou stanovenou čiastkou určenou na útratu.
Môžete tak svoj rozpočet rozložiť medzi niekoľko
reklamných oznámení, ktoré nemusia podliehať vopred
stanoveným záväzkom.

Zobrazí sa HbbTV reklama v reklamnom
bloku televízie?
HbbTV reklama sa zobrazuje výhradne mimo
reklamných blokov. Zobrazí sa však po interakcii diváka,
takže máte istotu, že vašu reklamu vždy uvidí.

Na ako dlho sa zobrazí HbbTV reklama
v televízii?
Bannerové formáty sa zobrazia na 10 sekúnd. Dĺžka
videospotu sa odvíja od daného formátu a jeho
maximálnej povolenej dĺžky.

Sú ceny HbbTV reklamy vyššie v hlavnom
vysielacom čase?
Vďaka aukcii v reálnom čase je stanovená iba jedna cena
a to minimálna (tzv. floor price). Výšku cien, napr.
v hlavnom vysielacom čase tak ovplyvňujú samotní
inzeren� svojimi prihodeniami.

Môžem pre svoje reklamné oznámenie
využiť viacero televíznych staníc súčasne?
Programa�cké inventory R2B2 HbbTV vo svojom
východiskovom nastavení zobrazuje reklamu na
všetkých televíznych staniciach, ktoré sú v tejto sie�
zapojené. Nie je potrebné vyberať stanice pre každé
reklamné oznámenie ručne.



Kontakt

+420 777 401 188 partner@r2b2.cz

Páči sa vám možnosť inzerovať na televíznej obrazovke pomocou
programa�ckej HbbTV reklamy, ale i napriek tomu si chcete ešte niečo
upresniť? Ozvite sa našim kolegom a oni vám radi pomôžu k ceste na
televízne obrazovky.




