Sila televízie
Dôležitosť televízie
a TV reklamy
v čase krízy

Sila televízie
PRÁVE TERAZ JE TELEVÍZIA
NAJSLEDOVANEJŠÍM MÉDIOM

Sledovanie televízie rastie a televízia
má špeciálne informačné a zábavné funkcie.

2.

POČAS KRÍZY JE REKLAMA
NEPOSTRÁDATEĽNÁ

Značky, ktoré inzerujú v čase krízy, posilňujú svoje
brandy a zabezpečujú tak krátkodobé a dlhodobé
trhové podiely a predaj. Značky, ktoré neinzerujú,
sú vystavené riziku poškodenia po kríze.

3.

NAJVYŠŠÍ REKLAMNÝ ZÁSAH
SA VOLÁ TELEVÍZIA

TV má najvyššie pokrytie.
TV spoty majú najvyšší zásah.

1.

Reklama v televízii v čase krízy ponúka jedinečné príležitosti na komunikáciu značky.
Každý, kto pozastaví reklamu, riskuje.
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Zásah televízie
výrazne rastie
Priemerný denný čas strávený pri TV
 Markíza Group (min)

 Priemerný denný reach AvRch
Markíza Group (%)

+18%

+8%

oproti 2019

+12%

oproti 2019

67

+21%

57

oproti 2019

oproti 2019

45,6
42,1
34,5

38,6

41
34

týždeň 10-14
2019

týždeň 10-14
2020

týždeň 10-14
2019

týždeň 10-14
2020

CELÝ DEŇ

PRIME TIME

CELÝ DEŇ

PRIME TIME
Zdroj: PMT/Kantar media; týždne 10-14/2019 vs 2020; CS A12-54+Hostia, Live+TS03
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Zásah televízie
výrazne rastie
Výrazný nárast sledovanosti zaznamenávajú najmä mladšie cieľové skupiny.
 Percentuálny nárast priemerného denného času
pri staniciach Markíza Group

 Percentuálny nárast sledovanosti (RTG%) Markíza Group

+18%

+31%

+26%

+3%

+23%

+16%

5,8
4,0

4,7

A12-54

3,9

3,4

4,7
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5,7

+10%
5,8

+18%

2,3

A4-14

A15-24

týždeň 10-14 2019 		

A35-44

4,9

67
57

týždeň 10-14 2020

A45-54

+2%

+24%

A55+

+19%

83

Ind 12-54

56

49
37

A25-34

+24%

6,4

2,9

2,6

+32%

Ind 4-14

34

57

67

83

+10%
84

92

70

42

Ind 15-24 Ind 25-34 Ind 35-44 Ind 45-54
týždeň 10-14 2019 		

Ind 55+

týždeň 10-14 2020

Zdroj: PMT/Kantar media; týždne 10-14/2019 vs 2020; Celý deň; CS A12-54+Hostia, Live+TS03
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Dôveryhodné spravodajstvo
prvý potvrdený prípad
koronavírusu na SK 6.3.2020

Pretrváva zvýšený divácky záujem
o aktuálne informácie v čase pandémie
nového koronavírusu. Suverénne
najsledovanejšími programami
týchto dní v rámci ponuky všetkých
slovenských staníc sú večerné Televízne
noviny.

SHARE

30%

25%
W1

Podľa štúdie prieskumnej agentúry
2muse, Televízne noviny výrazne zvýšili
svoju atraktivitu a sú vnímané ako zdroj
vysoko kvalitných, serióznych
a objektívnych informácií.

+14,8%

35%

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

RATING

W12

W13

W14

+37,4%

14%
12%

Zdroj: Markíza Brand Study 2019; 2muse; June 2019
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Zdroj: PMT/Kantar media; týždne 1-14/ 2020; CS A12-54+Hostia, Live+TS03; CS A12++Hostia, Live+TS03

Televízia Markíza venuje
koronavírusu od začiatku
mimoriadnu pozornosť a pravidelne
prináša divákom najnovšie
informácie. Mimoriadne správy
o opatreniach v súvislosti s týmto
vírusom si 12.3.2020 pozrelo viac
ako 750 tisíc divákov starších ako
12 rokov. Ďalšie mimoriadne relácie
Koronavírus: Mimoriadna relácia
sleduje pravidelne viac ako 450 tisíc
divákov starších ako 12 rokov.
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Nárast dopytu po informáciách
a zábave na online
Významný nárast zaznamenali najmä tvnoviny.sk
Zatiaľ čo vo februári tvorili PV tvnoviny.sk 38%-ný
podiel na všetkých PV v rámci Markíza Slovakia,
v marci to bolo až 55%.
Výrazne vzrástol tiež počet reálnych užívateľov
tvnoviny.sk o 21,9%.

 RU 2020

 PV 2020

2 500 000

50 000 000

40 000 000
2 000 000

30 000 000

• Dostatočné inventory na pokrytie dopytu

1 500 000
20 000 000

• Brand safety obsah
• Vysoká viewabilita kampaní

10 000 000

1 000 000

Jan
Markíza Group

Feb
markiza.sk
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tvnoviny.sk

Jan
Markíza Group

Feb
markiza.sk

Mar
tvnoviny.sk

Zdroj: AIMmonitor - IAB Slovakia - Gemius, mesačné priemery 2020 January - March
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Úspešné príbehy našich klientov
Kofola

Dedoles

“Schovaj pusu pod rúško“ #zlasky

Aj online obchody chcú byť dnes hlavne v televízii

Efektívna, nápaditá a hlavne aktuálna téma nosenia rúšok
v najnovšom TV spote od Kofola.

Zábavný animovaný spot so zvieratkami promuje známe a kultové ponožky.

Pozitívum: Klient aktívne upravil komunikačnú líniu. Aj napriek
obmedzeniam dokázal klient urýchlene dodať nový spot.

Pozitívum: Online klient využil vysokú sledovanosť Markíza Groupa promuje
svoje kultové ponožky. Zábavná animovaná reklama s modernou hudbou =
vysoká znalosť spotu a tým aj produktu/značky.
„Rozhodnutie investovať do TV sme prijali ešte koncom uplynulého
roka. Štart kampane vyšiel na koronavírusovú krízu. Premietla sa do
vyššej sledovanosti a nižšieho cluttra, čo malo pozitívny efekt na výkon
kampane. Investícia do reklamy v Markíza Group sa nám vskutku
vypláca. Rozhodli sme sa preto ešte zvýšiť rozpočet a v apríli nasadiť aj
niekoľko minútových spotov.“
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Úspešné príbehy našich klientov
Slovenská sporiteľňa

Slovak Telekom

Už na začiatku aktuálnej situácie veľmi pohotovo Slovenská sporiteľňa
prepracovala TV spot z pôvodného Investovania na Bezpečné bankovanie.
Slovenská sporiteľňa klientov vyzývala, aby uprednostnili online banking
pred návštevou pobočiek. V druhej fáze kampane pod hashtagom
#spolumamenato a v okolí spravodajských relácii sa prihovára riaditeľ
najväčšej banky p. Peter Krútil, ďakuje zamestnancom a klientom, a uisťuje
ich o pomoci banky v týchto neľahkých časoch.

Slovak Telekom pokračuje aj v apríli s ponukou nekonečných dát pre
všetkých zákazníkov mobilných služieb s paušálnymi programami. Nevídaný
balík dát umožní študovať, sledovať videá, počúvať hudbu alebo viesť
konferencie a pracovať pohodlne v domácom prostredí. Zároveň sa Telekom
vzdáva svojho brandingu v názve siete a pripomína tak svojim zákazníkom
priamo na displeji mobilov, aby naďalej zostávali doma.
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Aj v týchto ťažkých časoch
stojíme pri Vás

Celý tím Markíza-Slovakia
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