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• predikcie reklamných výdavkov
• prečo sa mediálne agentúry menia na komunikačné
• je integrácia digitálu stále téma?
• budúcnosť jednotného crossmediálneho merania
• prečo je dôležité chrániť brand značky viac ako inokedy
• umelá inteligencia v efektívnej komunikácii
• ako môžu slovenské médiá zvýšiť relevantnosť pre zadávateľov



AJ SILNÉ ZNAČKY SA NA ZAČIATKU
POTREBUJÚ POSTAVIŤ NA VLASTNÉ NOHY.

My im v tom úspešne pomáhame už 27 rokov.



Petronela Ševčíková
petronela.sevcikova@mafraslovakia.sk

T
akto pred rokom sme sa pomaly prebúdzali zo zlého sna, 

ktorý nám priniesol covid. To sme ešte netušili, že vo 

februári tohto roka príde ešte niečo horšie.

Vojna na Ukrajine priniesla ďalšiu neistotu a ohrozila eko-

nomiku nielen Slovenska. Aj to je dôvod, prečo sme ako prvú 

zaradili otázku o predikciách vývoja výdavkov do reklamy. To, 

v čom sa mediálne agentúry zhodnú, je, že rast čaká mediatypy 

ako televízia a online. Percento inflácie je však otázne. U nieko-

ho je ten najoptimistickejší scenár rastu 4 percentá, u iného až 

15 percent.

Inou témou pre trh je crossmediálne meranie konzumácie mé-

dií. Samozrejme, že každá mediálna agentúra využíva nástroj 

na crossmediálne meranie zásahu médií, avšak na Slovensku 

chýba jednotná, trhom akceptovateľná metodika. Nie som si 

istá, či sa trh dokáže v tomto prípade spojiť. Uvidíme...

Veľmi zaujímavé sú odpovede na otázku, či je ešte integrácia 

digitálu téma. Pričom aj toto sa dá vnímať z dvoch pohľadov. 

Jedna vec sú onlinové a offlinové médiá, druhou integrácia di-

gitálu v rámci marketingových oddelení. Niekto by povedal, že 

to bola téma tak pred piatimi rokmi. Sú však klienti, kde proces 

integrácie digitálu stále prebieha.

V ročenke sme sa agentúr pýtali ešte na ďalšie, možno aj tren-

dové záležitosti, ako je reklama v podcastoch, či prečo dnes 

viac ako inokedy treba chrániť brand na internete, najmä na 

social. Jednu tému sme trochu obišli. Sú to tendre. Podľa mňa 

platí úmera, čím väčší tlak na efektivitu, tým viac tendrov tu 

bude. Tendrovanie však netrápi iba mediálne agentúry, preto 

sme sa rozhodli venovať tejto téme v hlavných Stratégiách 

v najbližšom období. Určite budete o tom vedieť.

Otázky & odpovede,  
ktoré zrkadlia trh

EditOriál



Otázka na úvod pre mediálne agentúry znela: Ako vidia vývoj investícií  
do reklamy na tento rok a v blízkej budúcnosti? Napriek predikovanému  
rastu všetky vnímajú náročné obdobie, ktoré súvisí najmä s vývojom  
konfliktu na Ukrajine a reakciou spotrebiteľov na infláciu.

Predikcie mediálok: rozpačitý rast

Andrea Petriščáková
Managing Director

Starmedia

Ešte výraznejšie budeme riešiť efektivitu a význam 
jednotlivých komunikačných kanálov
V rámci portfólia našich klientov vnímame, že situácia sa 

postupne stabilizuje, avšak rozpočty sú stále ovplyvnené 

dostupnosťou surovín a konečných výrobkov, čo sa týka 

väčšiny segmentov. Myslím si, že trh bude z hľadiska investí-

cií rásť len mierne, k čomu prispejú aj významné športové 

udalosti roku 2022. Ešte viac výrazne budeme riešiť efektivi-

tu a význam jednotlivých komunikačných kanálov. Success 

story viacerých e-commerce projektov z čias lockdownu 

nepokračuje a vraciame sa do nového normálu, v ktorom 

má fyzická dostupnosť/skúsenosť svoje dôležité miesto, 

i keď reálny nákup sa zrejme odohrá skôr online.

Michal Vážny
Client Service Director

Wavemaker Slovakia

V tomto roku očakávame zvoľnenie  
rastu na úrovni 10 percent
Po výraznom raste v minulom roku na úrovni 22 percent 

očakávame v roku 2022 zvoľnenie na úrovni 10 percent. 

Najrýchlejšie rastúcim mediatypom bude stále online s 15 

percentami, nasledovať ho budú televízia a rádio s 5 per-

centami. Pri printoch a outdoore očakávame investície na 

rovnakej úrovni ako v roku 2021. Z hľadiska vrstiev digitálu 

budú z nami predikovaného rastu ťažiť všetky jeho zložky. 

Najrýchlejšie rastúcou časťou bude video a natívna reklama, 

ktorá však rastie z malého objemu a má pred sebou slušný 

potenciál. Z hľadiska samotnej distribučnej technológie sa 

bude výraznejšiemu rastu tešiť najmä programatický nákup.

Roman Šebo
Chief Digital Officer

dentsu Slovakia

Na „amazonizáciu“ v e-commerce  
si budeme musieť ešte chvíľu počkať
Aj napriek výraznému rastu výdavkov do online reklamy 

v predošlom roku možno očakávať ich ďalší rast v budú-

com období, pričom odhadujeme medziročný nárast na 

úrovni 9 – 13 percent. Ten by mal byť opäť poháňaný najmä 

display & video formátmi, pričom rásť budú aj ostatné seg-

menty. Čo sa e-commerce týka – pandémia nám priniesla 

rapídny nárast e-shopov spojený s akceleráciou nákupov 

v online prostredí, a teda so zmenou nákupného správania. 

Dovolím si však tvrdiť, že e-commerce segment v rámci 

reklamy je v našich končinách stále „zapadnutým kútom“ 

a „neprebádaným územím“. Predovšetkým veľké e-shopy, 

ktoré možno z hľadiska návštevnosti prirovnať k veľkým 

publisherom, ponúkajú stále nevyťažený potenciál dostup-

ného a nezmonetizovaného inventára. Preto si na takzvanú 

amazonizáciu budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Vidíme jasný potenciál v raste televízie a e-commerce
Keďže sme agentúra výrazne zameraná na TV, ktorá 

zaznamenáva historické maximá vyťaženosti, a máme 

v portfóliu významný podiel klientov z e-commerce, vidí-

me jasne rastový potenciál. Navyše očakávame, že vyso-

ká miera inflácie bude tieto parametre ešte podporovať.

Situácia sa postupne stabilizuje, 
avšak rozpočty sú stále 
ovplyvnené dostupnosťou 
surovín a konečných výrobkov, 
čo sa týka väčšiny segmentov.
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Zo segmentov ako rastový vidíme 
hlavne e-commerce a betting. 
Veľmi silný stále ostáva FMCG 
a retail. Riziká vidíme hlavne 
v súvislosti so situáciou na Ukra-
jine a s energetickou krízou, ktorá 
výrazne ovplyvňuje ekonomiku. 
Objavujú sa varovné signály aj 
v súvislosti s potravinárskym 
segmentom.

Juraj Palaj
Trading Director

dentsu Slovakia

Ohrozená môže byť existencia médií s výrazne naras-
tajúcou cenou vstupov, čo sú hlavne denníky
Nie je jednoduché predikovať najbližšie roky, keďže 

dnes žijeme v turbulentnom období ovplyvnenom 

postcovidom, vojnou na Ukrajine, nedostatkom surovín 

a zdrojov. Toto všetko smeruje k vysokej spotrebiteľskej 

inflácii, ktorá sa na rok 2022 odhaduje na 8 – 10 percent 

a v roku 2023 na 10 – 15 percent. Pokles agregátneho 

dopytu môže v budúcom roku trochu pribrzdiť aj rast 

výdavkov do reklamy, ale zrejme nie až tak zásadne, 

keďže rast reklamného trhu najviac ovplyvňuje rast cien 

v televízii. Ohrozená môže byť existencia médií s výrazne 

narastajúcou cenou vstupov, čo sú hlavne denníky.

Slavomír Beleš
Head Negotiator

Mediabrands

Zo segmentov ako rastový vidíme  
hlavne e-commerce a betting
Z hľadiska mediatypov odhadujeme mierny rast na 

úrovni takmer všetkých mediatypov. Špeciálne TV, Digitál 

a OOH. V rámci digitálu to budú najmä formáty a plat-

formy s najvyššou efektivitou dosahovania predajných 

a krátkodobých cieľov a tiež reklamné formáty zatiaľ 

s menším podielom v rámci mediamixu. Zo segmen-

tov ako rastový vidíme hlavne e-commerce a betting. 

Volebný rok pozitívne ovplyvní OOH. Veľmi silný stále 

ostáva FMCG a retail. Riziká vidíme hlavne v súvislosti 

so situáciou na Ukrajine a s energetickou krízou, ktorá 

výrazne ovplyvňuje ekonomiku. Objavujú sa varovné 

signály aj v súvislosti s potravinárskym segmentom.

Peter Valentovič
CEO

Media and Digital Services

Tento rok bude opäť rastový
Predvídateľnosť vývoja determinujú faktory, ako je covid, 

inflácia či vojnový konflikt na Ukrajine. Napriek tomu si do-

volíme tvrdiť, že tento rok bude opäť rastový. Argumentom 

za nárast sú už uzavreté commity v TV s akceptovanou 

dvojcifernou infláciou. Ani pri online nepredpokladáme 

zvrátenie rastovej krivky (v minulom roku bol nárast 

výdavkov odhadom až 30 percent). Vzhľadom na komunál-

ne voľby na jeseň očakávame mierny nárast aj pri OOH. 

Print a rádio môžu byť prvou „obeťou“ potencionálneho 

obmedzovania/prioritizácie klientskych rozpočtov, ale 

vzhľadom na ich aktuálny minoritný podiel v mediamixe 

by to nemalo ohroziť celkový rast reklamných výdavkov. 

Ak sa pozrieme na jednotlivé segmenty, pre všetky bude 

kľúčový ďalší vývoj dvoch základných trhových ukazovate-

ľov – dopytu a ponuky. Rastúca inflácia bude mať vplyv na 

veľkosť a zloženie spotrebiteľského koša. Zároveň aktuálne 

narušenie logisticko-dodávateľských reťazcov zásadne 

ovplyvňuje dostupnosť ponuky tovarov a služieb.

Katarína Pantáková
Sales Director

Media and Digital Services

Po dvoch rokoch covidu sa nič  
nezmenilo tak radikálne, ako sa čakalo
Na začiatku roka sme predikovali menší nárast než v roku 

2021. Už za 1-4 medziročne vidíme výrazné nárasty 

jednotlivých segmentov ako lieky, obchod, stávkové 

kancelárie či lotérie. Tento trend očakávame aj v blízkych 

mesiacoch. Tu by som upozornila práve na dlhodobé 

hľadisko. Po dvoch rokoch covidu už všetci vieme, že nič 

sa nezmenilo tak radikálne, ako sa čakalo. Ale v nasle-

dujúcich rokoch, a platí to pre každý mediatyp, by sa 

médiá mali čím skôr adaptovať na čoraz prísnejšie nároky 

konzumenta. Prispôsobiť sa v kontexte hodnoty contentu 

a kvality svojho produktu. Ak sa im to podarí, budú aj 

naďalej lukratívnou komoditou pre našich klientov a ich 

mediálne výdavky. Médiá musia dokázať zadávateľom, že 

ich prostriedky sú u nich využité s maximálnou efekti-

vitou. Dovolím si tvrdiť, že kto teraz zaspí na vavrínoch, 

nemusí neskôr vedieť naskočiť do rozbehnutého vlaku.

Pokles agregátneho dopytu môže 
v budúcom roku trochu pribrzdiť 
aj rast výdavkov do reklamy, ale 
zrejme nie až tak zásadne, keď-
že rast reklamného trhu najviac 
ovplyvňuje rast cien v televízii. 
Ohrozená môže byť existencia mé-
dií s výrazne narastajúcou cenou 
vstupov, čo sú hlavne denníky.
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Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Situácia závisí od vývoja na Ukrajine
Vývoj investícií do reklamy na Slovensku je v blízkej 

budúcnosti závislý od vývoja konfliktu na Ukrajine, 

ktorý má veľký ekonomický aj emocionálny dosah na 

zadávateľov, a samozrejme, od celkovej hospodárskej 

situácie na Slovensku. Náš odhad je mierny – v porov-

naní s minulým rokom predpokladáme nárast o 2 per-

centá, ktorý pôjde hlavne za digitálom a TV. V raste 

budú pokračovať online videá, performance marketing, 

e-commerce a influenceri, najmä na TikToku.

Marek Benco
Head of Strategy and Data Insights

Zenith

Dopyt po reklame sa stále zvyšuje
S tým súvisia aj rastúce investície. Pokým nedôjde k vý-

raznému oslabeniu kúpnej sily obyvateľstva, nedá sa oča-

kávať, že by sa tento trend zmenil. Je pravda, že inflácia 

a ruská vojna môžu niektoré nákupy pozdržať a oddialiť, 

ale predpokladáme len krátkodobý efekt. Niektoré firmy 

v posledných covid rokoch trpeli, ale iné zo situácie do-

kázali profitovať. Išlo primárne o e-commerce a stávkové 

kancelárie. Oba tieto segmenty výrazne zvyšovali svoje 

investície do reklamy a zrejme v tom budú pokračovať aj 

v tomto roku. Nahradili výpadky v komunikácii „tradič-

ných zadávateľov“. Odhadujeme celkový rast trhu okolo 

10 percent tento rok, po očistení najmä o televíznu inflá-

ciu by rast mohol byť okolo 3 – 5 percent.

Jozef Keresteš
Managing Director, 

OMD Slovakia

Posledné dva roky priniesli zvýšený tlak na cenovo efektívne 

riešenia, čo v realite znamenalo presun rozpočtov zadáva-

teľov do televízie a onlinu, ktoré zvýšili svoj podiel v media-

mixe. V blízkej budúcnosti neočakávame výrazné zmeny 

tohto nastavenia aj napriek vyššej inflácii v TV či online 

oproti ostatným mediatypom. Tie budú využívané primárne 

ako doplnkové pre rozšírenie zásahu, resp. využívané pre 

konkrétny typ kampane. Pri pohľade na vývoj mediálnych 

investícií do jednotlivých segmentov môžeme povedať, že 

v tých najsilnejších neočakávame v blízkej budúcnosti výraz-

nejšie výkyvy. Vyššie investície môžeme očakávať v e-com-

merce, kde sa zadávatelia snažia využiť situáciu spojenú so 

zmenou spotrebiteľského správania. Pri týchto zadávate-

ľoch, hlavne nových a menších, očakávame, že ich ďalšie 

investície budú závisieť od rýchlej návratnosti. Nárasty mô-

žeme očakávať aj v segmentoch, ktoré boli počas pandémie 

najviac postihnuté, napr. cestovný ruch, výrazne zvýšenia sú 

aj v segmentoch alkoholu či v stávkových spoločnostiach. 

Naopak, mierny pokles je možné očakávať v autosegmente 

z dôvodu nedostatočných subdodávok. Z celkového hľadis-

ka očakávame mierny nárast výdavkov do médií.

Miroslav Pleško
Obchodný riaditeľ

Unimedia

Po dvoch rokoch začínajú výrazne  
rásť cestovanie a turizmus a voľný čas
Náš najoptimistickejší scenár počíta s rastom mediálneho 

trhu na úrovni 4 percentá. V roku 2022 existuje, čo sa týka 

počtu, viac negatívnych faktorov oproti predchádzajúcim 

obdobiam, ktoré môžu tento vývoj mediálnych investícii 

ovplyvniť. Z hľadiska segmentov ako veľmi stabilný mô-

žeme označiť segment retail. Po dvoch rokoch začínajú 

výrazne rásť segmenty cestovanie a turizmus a voľný čas. 

Segmenty e-commerce a pharma sú aj naďalej rastúcimi 

segmentmi. Za klesajúce segmenty môžeme označiť 

motorizmus a banky, poisťovne a finančné služby.

Z hľadiska segmentov ako veľmi 
stabilný môžeme označiť segment 
retail. Po dvoch rokoch začínajú 
výrazne rásť segmenty cestovanie 
a turizmus a voľný čas. Segmen-
ty e-commerce a pharma sú aj 
naďalej rastúcimi segmentmi. 
Za klesajúce segmenty môžeme 
označiť motorizmus a banky, 
poisťovne a finančné služby.

M
S
2
0
7
6
10
/
0
2

6 Mediálne agentúry | 2022

InveStícIe Do reKlaMy



Marcel Hossa, Marian Hossa, 
Richard Zedník, Rasťo Pavlikovský, Barbora 

Snopeková Haberová (generálna manažérka HC 
Sparta Praha), Patrik Eliáš, Milan Lasica, Jerguš Bača, 

Juraj Bača (hokejista), Juraj Bača (herec) Miroslav Šatan, 
Filip Tůma, Šimon Nemec Lubomír Višňovský, Ján Ďurica, Robo 

Vittek, Božidara Turzonovová, KULY, Antonín Panenka, Ľuboš 
Micheľ, Karol Csonto, Oľga Beständigová, Dano Heriban, Michal 

Hudák, Pavol Hurajt, Anastasiya Kuzmina, Jaro Slávik, Baša 
Števulová, Michal Suchánek, Marian Gáborík, Matej Tóth, Veronika 
Vadovičová, Marek Vašut, Lucka Vondráčková, Jiří Šlégr, Ronald 

Petrovický, Michal Handzuš, Adam Žampa, Andreas Žampa, 
Martin Škrtel, Danka Barteková, Milan Bartovič, Brank 
Radivojevič, Samuel Buček, Dominik Graňák, Marko 
Daňo, Milan Škriniar, majk Spirit, Michal hlinka, 

Ján Volko, Marcel Merčiak a ďalší

4 série (MS v hokeji 2021, futbalové EURO 2020, Zimné olympijské hry Peking 2022, MS v hokeji 2022)  36 live vysielaní  

Divákov pozitívne prekvapiť a pobaviť, aby si zo sledovania odniesli feelgood pocit. Zrozumiteľne, zážitkovo zaujať aj tých, ktorí športu nevenujú cielenú 
pozornosť. Doplniť svet šoubiznisu o originálnu osobnosť, ambasádora úspešného životného štýlu, 
s prístupom do autentického zákulisia športových hviezd – Riša Lintnera.

FLEXIBILITA VÝROBY AKO ZÁKLADNÝ PRODUKČNÝ PRINCÍP

V podmienkach nového normálu, sme dokázali vystavať unikátny produkčný set-up. Vytvorili sme spoľahlivý kreativno-realizačný tím, 
overený živým vysielaním. Otestovali sme nový realizačný priestor v ktorom sme vybudovali funkčné štúdio na live prenosy. Doručili sme 
Up-to-date scénu s modernou led-projekciou, ktorá vďaka obsahovým príspevkom v šou interaktívne prepája sieť hostí v štúdiu s reálnym 
on-line svetom v jedinom momente diváckeho zaujatia. V tomto roku sme preniesli celý set-up do štúdií v Mlynskej doline. Zintegrovali sme 
Štúdio MS do modernej scény šou a napájame sa kontinuálne na divákov štúdia. Odvážny prístup a profesionálna skúsenosť otvára možnosti 
prenositeľnosti štúdia s celou technikou na genius loci (napr. športového eventu).

SVIEŽI ONLINE PRIESTOR ŠOU PRISTANE
Live vysielanie potvrdzuje funkčnosť televízneho formátu s natívnym presahom na sociálne siete
•   Reakcie publika na sociálnych sieťach umožňujú participovať na vysielaní v reálnom čase. Divácke otázky komoderátor priebežne sleduje a pýta sa hostí priamo v štúdiu ale ej po skončení šou. 
Prenos pokračuje na sociálnych sieťach.
•   Profily sociálnych sietí umožňujú postovanie obsahu zo zákulisia a prinášanie širšieho  obsahového kontextu. Zároveň sú platformou pre klientov (prepojenie s hosťami a užší kontakt s publikom.
•   Formát šou je kompletne adaptovateľný do online prostredia v podobe live streamu (Valentínsky špeciál pre klienta Foodpanda streamovaný na youtube  a profiloch sociálnych sietí šou).
 

Pozícia športu sa vo vysielaní RTVS posilnila novým kanálom RTVS :ŠPORT. Citronáda je prirodzenou a autentickou platformou pre 
dodatočné zhodnotenie športových akvizícii.
Tie sú síce limitované vysielacím časom a typom špecifického kanálu a napriek tomu po dlhom dni emocionálneho vypätia udrží 
program desiatky tisíc divákov (v zásahu v priemere 100 tisíc divákov na jednu epizódu). V Citronáde dokážeme využiť celebrity a 
známe tváre zo šoubiznisu neopakovateľným, ľudským spôsobom.
Citronáda môže byť aj pravidelným, cyklickým programom. Dokáže sa plasticky prispôsobiť, zahrnúť aktuálne veľké športové 
eventy alebo prítomnosť exkluzívnych osobností, ktoré presahujú svet športu.
Rišo dokáže osloviť a získať do relácie veľké športové mená aj osobnosti showbiznisu 

Zámer je dostať do relácie značky tak, aby ich komunikácia vyznela, a pritom bola organickou súčasťou obsahu. Ambícia je doručiť viac ako štandard a diváka zaujať.
Klienti: Tipsport, Škoda, Fusakle, Volkswagen, Kaufland, foodpanda, trenirkáreň.sk

HOSTIA CITRONÁDY

DOBRÁ OBCHODNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ZNAČKY

V SPEKTRE MEDZI ŠPORTOM A LIFESTYLOM

DVA ORIGINÁLNE BRANDY V JEDNOM

A JEJ SVIEŽA MISIA

Moderná programová platforma z portfólia  agentúry MediaJet, ktorá flexibilne zahrnie 
do vysielania momentum aktuálnych športových udalostí  má za sebou prvý rok.

Formát show už pri kreovaní rátal 
s komunikáciou značiek na ploche vysielania.

Televízny brand CITRONÁDA
Rišo Lintner ako nová mediálna tvár

Prémiovo a inteligentne popularizovať šport, pretože 
kde je šport, tam je divák a kde sú diváci, tam sú aj partneri.

•  Je dostatočne známy, ale v pozícii moderátora divácky neopozeraný. 
•   Autentický sympaťák, ktorý sa s ľahkosťou a charizmou zhostil úlohy talkmastera.
•   Prirodzená športová autorita, rešpektovaný hokejista, jeden zo „zlatých chlapcov“
•   Človek s príbehom a s neodolateľným chlapčenským úsmevom.
•   Bezprostredný v prirodzenom kontakte s prominentnými hosťami aj TV a online publikom. 
•   Búra bariéry u nedivákov športu. Dokáže stavať mosty medzi športovým obsahom a televíznou zábavou.

•   Divák ho vníma ako výstižný, vtipný, logický a jasný na prvé počutie, 
    vychádza z prezývky moderátora.
•   Názov asociuje niečo šťavnaté a osviežujúce. Taká je atmosféra a obsah talkshow.
•   Príťažlivá forma ponúka divákom príležitosť zotrvať v emócií športového zážitku 
    a nadhľadu, nech je výsledok akýkoľvek. 
•   Profituje z ratingov športového prenosu.



To, že sa digitál pomaly integroval 
naprieč všetkými mediatypmi, 
sledujeme už niekoľko rokov. A tiež 
počujeme, že integrácia digitálu 
prebieha aj na marketingových 
oddeleniach? Ako je to naozaj? 

Integrácia  
digitálu:  
je to stále téma?

Braňo Jankovič
Digital Director

Media and Digital Services

To je výborná a podľa môjho názoru čoraz „ťažšia“ 

otázka. A dokonca nielen pre zadávateľov, ale aj pre 

agentúry. Všetci to môžu chápať rôzne práve kvôli tomu, 

že ten „digitál“ sa už prirodzene nachádza v každom me-

diatype od klasickej bannerovej reklamy cez televíznu 

aplikáciu s videom na vyžiadanie, rádiový stream či FB 

stránku printového magazínu až po outdoorový digitál-

ny nosič. A všetci postupne aj preto vnímame potrebu 

veci skôr prepájať. 

No na strane druhej zadávatelia majú stále oddelené 

online rozpočty či KPI-čka a v agentúrach nájdeme tiež 

väčšinou zvlášť online oddelenia, pričom vyznať sa, čo 

presne robí a za čo má byť zodpovedná každá rôzne 

špecializovaná „digitálna“ agentúra, je pre zadávateľov 

čoraz ťažšie. Kritériá výberu KPI či agentúry sú značne 

subjektívne, niekomu stačia „pekné obrázky“, iný tlačí 

na okamžitý výkon e-shopu a niekto buduje skôr dlho-

dobý brand. 

Pekné na tom aspoň je, že všetci máme v podstate svoju 

pravdu, no ten spoločný menovateľ by mal byť vždy 

predovšetkým CIEĽ a „nad tými“ klasickými mediatypmi 

by mohol stáť skôr obsah a jeho efektívna distribúcia. 

Zabudnime už na online ako médium, digitál je všade 

okolo nás čoraz viac. Takže áno, integrácia digitálu je 

stále téma.:)Tomáš Mladý
Digital Lead

Starmedia

Odvíja sa to od požadovanej cieľovej skupiny, budgetu 

a konkrétnych cieľov, no prevažná väčšina kampaní je in-

tegrovaná, a teda neprebieha diskusia, či by digitál vôbec 

mal byť súčasťou navrhovaného mediamixu.

Jozef Keresteš
Managing Director,  

OMD Slovakia

Už dlhú dobu je digitál silnou súčasťou mediamixu. S mož-

nosťami, ktoré digitál aktuálne ponúka, či ďalším vývojom 

technológií bude jeho pozícia ešte silnejšia a bezpochyby 

to rovnako vnímajú aj zadávatelia. Vnímanie integrácie 

digitálu do kampaní  už nie je otázkou. Dôležité je, akým 

spôsobom pristúpime k zapojeniu digitálu do celkového 

mediamixu. Nemalo by ísť len  o „pocitové“ rozdelenie roz-

počtu do mediatypov či jednotlivých digitálnych kanálov. 

V OMD pre optimalizáciu mediamixu vrátane konkrétnych 

digitálnych kanálov využívame náš unikátny nástroj OMD 

Channel Planner, ktorý využíva lokálne dáta mediálneho 

trhu, dáta konkrétneho klienta, ako aj reálne výsledky 

tisícov ekonometrických modelov z rôznych segmentov 

pre optimálne nastavenie mediamixu.
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Jana Hoferková
Planning Lead

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Integrácia digitálu bola témou pred niekoľkými rokmi. 

V ostatných rokoch je už iba minimum klientov, ktorí 

považujú digitál za samostatný kanál a manažujú si ho 

nezávisle. Najčastejšie sa stretávame s integrovaným 

plánovaním na úrovni videa (TV + OLV) a táto tendencia 

má rastúci trend, najmä zo strany sieťových klientov, už 

aj tých cenovo senzitívnejších. Digitál býva ešte stále 

riadený samostatne pri „performance“ časti kampaní, 

a to aj na úrovni klientskych tímov. Pri komunikácii bez 

plnohodnotnej integrácie „digitálu“ absentuje komplex-

ný pohľad na všetky zapojené kanály v rámci celkového 

mediamixu, kde vidíme priestor pre optimalizáciu a zvý-

šenie efektivity

Michal Vážny
Client Service Director

WAVEMAKER Slovakia

Vidíme tu dve roviny tejto transformácie:

1. Integrované televízno-digitálne kampane, kde vizibilitu 

značky (SOV) treba plánovať a sledovať naprieč týmito 

dvomi kanálmi.

2. Digitalizácia do všetkých mediatypov a koniec offline 

a online delenia. Print, rádio a outdoor dokážu uspieť 

iba vďaka digitálnej integrácii do ich fungovania. Veľké 

printové mediálne domy s týmto trendom už pracujú dlhé 

roky, a tým vytvárajú hodnotný obsah pre čitateľov aj 

marketérov. Audioreklama benefituje z novoznikajúcich 

digitálnych streamov a z dynamicky rastúcej obľúbenosti 

podcastov. A outdoor vďaka digitalizácii plôch a možnosti 

využitia dát bude opäť dôležitý vo veľkých mestách.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Digitál je organickou súčasťou už väčšiny kampaní. Aj 

keď to nebýva ešte stále automatickou súčasťou jedného 

plánovania, myslím, že to vnímanie tu už je prítomné.

Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Pre našich klientov sa digitál stal už prirodzenou súčasťou 

uvažovania nad komunikačnou stratégiou. Všeobecne mám 

dojem, že fázu diskutovania o dôležitosti digitálu už máme 

za sebou. Značne k tomu prispela aj pandémia. S klientmi 

riešime skôr efektívnosť toho-ktorého formátu, využitie 

nových digitálnych médií a sociálnych sietí a podobne.

Juraj Schwarz
Client Consultant Head

Zenith

Pre väčšinu našich klientov to už nie je téma. Za po-

sledné roky sa stal digitál pevnou súčasťou briefov od 

našich klientov. Jeho rola nie je mediamix doplniť, ale, 

naopak, tvorí jeho nosný prvok, bez ktorého by nemusel 

fungovať ani samotný kreatívny návrh od reklamných 

agentúr. Ten je v dnešnej dobe nezriedka šitý práve pre 

online prostredie, v ktorom klient dokáže osloviť cieľovú 

skupinu v správnom čase na správnom mieste, či už ide 

o sociálne siete, kanály s videoobsahom alebo portály so 

zameraním na šport či zábavu. Dnes sa so zadávateľmi 

orientujeme skôr na efektívne meranie a vyhodnocovanie 

integrovaných kampaní a ich dlhodobých efektov na rast 

značky a dosahovanie biznis cieľov. Zadávatelia majú vo 

svojich radoch často vyškolených „digi-profíkov“ (naprí-

klad aj vďaka DIMAQ certifikácii), ktorí jasne formulujú 

svoje marketingové potreby.
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Nie každý mediatyp má vlastné meranie zásahu. Mediálne agentúry používajú 
dokonca vlastné softvéry či tooly. Jednotná metrika však chýba. A podľa niektorých 
tlak na hľadanie trhom akceptovaného riešenia bude čoraz silnejší.

Crossmediálne meranie  
existuje, ale nie je jednotné

Branislav Marko
Head of Strategy & Insight

Wavemaker Slovakia

Pri plánovacej praxi skôr využijeme hĺbkové dáta 
Audience Origin, ktoré zbierame v GroupM
Crossmediálne meranie zásahu máme aj na Slovensku. 
Avšak aj popri disponibilite priebežného merania pri 
plánovacej praxi skôr využijeme hĺbkové dáta Audience 
Origin, ktoré zbierame v GroupM. Napriek tomu, že 
nie sú priebežné a zbierame ich obvykle iba raz ročne, 
poskytujú mohutnú vzorku a previazanosť dát o mediál-
nom správaní v množstve touchpointov s dátami o spot-
rebiteľskom správaní a životnom štýle ľudí. Práve tým sa 
stávajú užitočnými pre modelovanie crossmediálneho 
zásahu aj efektu kampane na komunikačné úlohy ako 
budovanie povedomia alebo vzťahu k značke.

Zuzana Zelenay
Mediabrands Research Director

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Tlak na zavedenie crossmediálneho  
merania sa bude zvyšovať
Istú formu crossmediálneho merania tu máme a u nás 
v agentúre ho aktívne využívame. Postupný pokles vý-
konu TV zvyšuje a bude naďalej zvyšovať tlak na zavede-
nie crossmediálneho merania. Kedy sa ho podarí zaviesť 
vo všeobecne trhovo akceptovateľnej forme, bude zá-
visieť primárne od vôle relevantných subjektov trhu ísť 
touto cestou, dohodnúť sa na kľúčových parametroch 
takéhoto merania tak, aby mohlo slúžiť ako jednotný 
štandard trhu. Myslím si, že prvým krokom by mohlo byť 
zriadenie JIC (Joint Industry Committee) so zastúpením 
médií, klientov a agentúr, resp. príslušných záujmových 
združení s cieľom definovať kľúčové požiadavky na 
takéto meranie. Treba povedať, že ani mnohé „reklamne 
vyspelejšie“ trhy zatiaľ nedisponujú plnohodnotným 
akceptovaným crossmediálnym meraním.

Marek Benco
Head of Strategy  

and Data Insights Zenith

Crossmediálne meranie máme,  
ale nie je trhovým štandardom
Crossmediálne meranie na Slovensku máme. Nestalo 
sa zatiaľ trhovým štandardom, ale my v agentúre ho 
využívame „od prvého dňa“. Ak chceme robiť cenovo 
efektívnu komunikáciu, je veľmi dôležité sa pozerať 
na kampaň ako celok. Nemôžeme sa hrať na televíznu 
časť, digitálnu časť a rádiovú časť komunikácie. Musíme 
vedieť, ktorých ľudí môžeme zasiahnuť jednotlivými 
mediatypmi a aké sú prekryvy. A to sa bez single source 
crossmediálnych dát spraviť nedá. Ak chce firma alebo 
agentúra robiť kampaň, ktorá pozostáva z viacerých 
mediatypov, mala by mať jednoznačne aj prístup ku 
crossmediálnym dátam.

Jozef Keresteš
Managing Director, 

OMD Slovakia

So spomínaným tlakom na efektivitu kampaní sa bude 
o tejto téme hovoriť častejšie a častejšie. Pre definovanie 
zásahu multikanálových kampaní už pár rokov využíva-
me OMD Channel Planner, ktorý je pravidelne aktualizo-
vaný trhovými údajmi, dátami z kampaní klienta, ako aj 
dátami z ekonometrických modelov. 
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Iveta Chrenková
Media Lead

Starmedia

V najbližších dvoch rokoch očakávame  
posun v meraní počúvanosti rádií.  
Tým sa výrazne zvýši kvalita a efektivita cielenia
V Starmedii využívame kombináciu viacerých softvérov, 

nástrojov a prieskumov na určenie multimediálneho 

zásahu. V posledných rokoch sme posilnili dátovú silu 

o dáta z adMeter, ktorý dokáže vyhodnotiť crossmediálny 

prekryv podľa dát z jedného zdroja. Vďaka tomu dokážeme 

na dosiahnutie cieľov pre kampane zvoliť efektívnejšiu 

kombináciu nielen mediatypov, ale aj samotných médií.

Aktuálne Median pracuje na zvýšení panelu respondentov 

pre adMeter, ktoré je nevyhnutné na zníženie štatistickej 

chyby, a zároveň pracuje na riešení, vďaka ktorému bude 

výpočet crossmediálneho reachu presnejší. V najbližších 

dvoch rokoch očakávame posun v meraní počúvanosti 

rádií. Tým sa výrazne zvýši kvalita a efektivita cielenia.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Spoľahlivé crossmediálne meranie je témou už dlho
V zásade ide o súlad očakávaní klientov a ich volaní po 

transparentných a jednotných dátach na jednej strane 

a možnostiach (nielen technologických) segmentu také-

to očakávania naplniť. Ich absencia náš trh znevýhodňu-

je pri plánovaní investícii pre rôzne krajiny. Z komuniká-

cie relevantných hráčov na trhu sa zdá, že rok 2023 bude 

prelomovým, minimálne v oblasti online dát.

Katarína Pantáková
Sales Director

Media and Digital Services

Jednotné crossmediálne meranie tu však chýba
Dnes máme na Slovensku adMeter, efektívnu alternatívu 

k dosiaľ nezrealizovanému jednotnému crossmediálne-

mu meraniu naprieč všetkými mediatypmi. Jednotné 

crossmediálne meranie tu však chýba. Uvidíme, či 

niektorí z hráčov zaujímajúcich sa o tento projekt 

prinesie v blízkom čase riešenie – či už na báze jednot-

nej meny, alebo na princípe viacerých meraní, ktoré si 

nájdu svojich klientov na základe ich preferencií. Sme 

presvedčení, že práve teraz je kladený najvyšší dôraz in-

vestovať mediálne financie klientov čo najefektívnejšie 

(ROI). Táto platforma je dôležitá o to viac, že cítime silnú 

potrebu merať efekty kampaní klientov na ich KPIs. 

Práve táto časť má byť prirodzenou súčasťou mediál-

nych výdavkov zadávateľov.

Peter Seyfert
CEO

Unimedia

V budúcnosti sa otvára priestor  
na meranie celkových GRP
Crossmediálne meranie tu máme v podobe 

Admetrových dát od Medianu, dáva nám to istú pred-

stavu o inkrementálnych a crossmediálnych zásahoch. 

S týmito dátami pracujeme a sme schopní spraviť 

klientom simuláciu rôznych variantov rozpočtov/me-

diatypov. V budúcnosti sa otvára priestor na meranie 

celkových GRP.

Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Crossmediálne meranie je témou  
pri čoraz väčšom počte klientov
Pre našich klientov plánujeme crossmediálny zásah 

pomocou nášho vlastného nástroja, ktorý je súčasťou 

technologickej platformy OMNI. Platforma používa aktu-

álne dáta našich klientov, médií a dátových providerov, 

ktoré kombinuje s reálnymi dátami z tisícov ekonomet-

rických modelov z rôznych oblastí vrátane e-commerce.

Jednotné crossmediálne meranie 
tu chýba. Uvidíme, či niektorí 
z hráčov zaujímajúcich sa o tento 
projekt prinesie v blízkom čase 
riešenie – či už na báze jednot-
nej meny, alebo na princípe 
viacerých meraní, ktoré si nájdu 
svojich klientov na základe ich 
preferencií.
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Za posledné obdobie, 
s príchodom covidu, ale 
najmä vojny na Ukrajine sa 
čoraz intenzívnejšie hovorí 
o hoaxoch a toxickom obsahu. 
Téma brand safety nie je u nás 
novinkou. Mediálne agentúry 
odpovedajú na otázku, prečo 
je v súčasnosti dôležité chrániť 
brand viac ako inokedy. A tiež 
sme sa ich pýtali, koľko to 
klientov stojí. Odpovedi na túto 
otázku sa väčšina z nich vyhla.

O brand safety je čoraz vyšší záujem

Radovan Pišný
Head of Digital & New Biz Development

WAVEMAKER Slovakia

To, prečo posledné roky cítia klienti potrebu chrániť 

svoje značky, je otázka bezpredmetná. Všetci žijeme 

naše životy v nejakej intenzite aj v online priestore, takže 

potenciálne negatívne dosahy máme, verím, dostaču-

júco navnímané. Samotná cena za ochranu brandu je 

zanedbateľná. V základom nastavení dokonca teoreticky 

nulová. Stačí elementárna práca s blacklistmi (weby, 

články obsahujúce určité kľúčové slová a ich zvraty, 

popisky...) a najhoršiemu sa vyhnete. „Čistotu“ komuni-

kačného prostredia si často auditujeme aj nezávislými 

platformami, ktoré sú na takéto vyhodnotenia určené. 

Klient tak v konečnom dôsledku môže pokojne spávať, 

pretože kvalitu obsahu, v ktorom sa jeho asset zobrazil, 

mu verifikuje tretia strana.

Richard Szabo
Mediabrands Head of Digital

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Pri digitálnych kampaniach využívame sofistikované 

filtračné systémy pracujúce nielen na úrovni keywords, 

ale celkového sémantického porozumenia kontextu 

a tiež priebežného hodnotenia kampane z hľadiska brand 

safety. Cena pre klienta sa pohybuje na úrovni jednotiek 

percent digitálnych kampaní.

Andrea Petriščáková
Managing Director

Starmedia

Spotrebitelia čoraz viac dbajú na hodnoty značky, ktorej 

produkty si kupujú, a sú ochotní si za ňu „priplatiť“. Cel-

ková skúsenosť so značkou je rozhodujúca v tom, či si zá-

kazníka udržíte, a keďže bodov kontaktu so spotrebiteľmi 

je dnes extrémne veľa, klientov to stojí najmä konzistent-

nosť, odvahu a jasne definované hodnoty značky.

Nina Mikuš Foltánová
Digiline

Bohužiaľ, aj vinou udalostí posledných dvoch rokov, 

ako je pandémia a začiatok vojny na Ukrajine, sa zvýšil 

obsah fake news, hoaxov a negatívnych správ, s ktorými 

sa značky nechcú spájať. Preto neustále upravujeme 

blocklisty, plánujeme spoľahlivé rešpektované médiá 

a využívame verifikačné nástroje tretích strán, ktoré majú 

svoje ceny podľa odbehnutých impresií.

Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Súčasný trh je presýtený rôznymi produktmi a službami, 

ktoré na spotrebiteľa vystupujú zo všetkých médií. O to 

dôležitejší je tzv. brand purpose, aby sa jednotlivé značky 

od seba odlíšili a budovali si lojalitu. Spotrebiteľa zároveň 

čoraz viac zaujímajú hodnoty značky a jej pohľad na témy, 

ktoré sú preňho dôležité. Obzvlášť to rezonuje v generácii 

Z, ktorá je najväčším konzumentom onlinu. Správne nasta-

vená komunikácia v online prostredí je preto kľúčová.
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Patrik Sabo
Digital Director

Zenith

Je pravda, že v poslednom období v agentúre zaznamená-
vame viac dopytov na brand safety opatrenia ako doposiaľ. 
A už to nie sú len globálni hráči, ktorých táto téma zaujíma. 
Z nášho pohľadu je často omnoho dôležitejšia dôveryhod-
nosť daného média ako samotný obsah, ktorý môže mať 
citlivý charakter. Preto sa snažíme spolupracovať výlučne 
s overenými dodávateľmi. Okrem toho, samozrejme, všade 
tam, kde nás pustia technologické možnosti a rozpočty 
klientov, aplikujeme všetky dostupné brand safety opatre-
nia a prípadné ad verification nástroje tretích strán, ktoré 
stoja rádovo pár centov na CPM.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Postupujúca segmentácia mediálneho trhu, spotrebiteľ-
ského trhu, adekvátne komerčných aktivít a technologic-
kých skratiek prirodzene provokujú marketérov k hľada-
niu metód na udržateľnosť a rozpoznateľnosť značiek.

Adam Árendáš
Digital Product & Strategy Leader

Media and Digital Services

Na margo súčasnej situácie u našich východných 
susedov vidíme vo svete značky zaujať rôzne stanovis-
ká a podnikať kroky, ako napríklad stiahnutie svojich 
produktov z predaja, stiahnutie sietí prevádzok alebo 
vyjadrovaním podpory a podobne. Osobne vnímam 
túto tému ešte viac polarizujúcu našu spoločnosť, ako 
bola v minulosti pandémia alebo ostatné politické 
dianie, a to najmä na Slovensku. Preto je pre značky 
na našom trhu pomerne riskantné vymedziť sa na 
jednu či druhú stranu, lebo pomerne rýchlo tak dokážu 
získať nevôľu masy ľudí. No značky si môžu zavariť aj 
v prípade, keď ich komunikácia nijako nesúvisí s danou 
témou, a to napríklad tým, že svoju reklamu zobrazujú 
v umiestneniach, kde sa práve nachádza polarizujúci 
obsah. My v agentúre sa tomu snažíme zamedziť ako 
vždy použitím blacklistu nevhodných domén alebo vy-
lúčením konkrétnych tém. V každom prípade posledné 
slovo vo zvolenej stratégii má klient.

Jozef Keresteš
Managing Director, 

OMD Slovakia

Ako zákazníci preferujeme produkty a služby, ktoré v nás 
vzbudzujú pocit istoty, spĺňajú naše kvalitatívne nároky, 
sú spoľahlivé, produkty, ktoré poznáme, a to obzvlášť 
v časoch neistoty. Brand safety je pre nás veľmi citlivá 
téma, a preto využívame overených technologických 
partnerov a ich riešenia, ktoré nám pomáhajú zabezpečo-
vať, aby sa reklama nezobrazovala v neželanom kontexte. 
Využívame hneď niekoľko úrovní ochrany, od blacklistin-
gu, negatívnych kľúčových slov, vylúčenia nežiaducich 
tém a podobne.

Petra Šišková
Chief Client & Operating Officer

Initiative

Chrániť značku z hľadiska kontextu jej prítomnosti je 
dôležité rovnako, ako to bolo aj v minulosti. Dôvod, prečo 
sa to môže teraz zdať ako naliehavejšia téma, je objem 
nástrah, ktoré najmä v digitálnom priestore na značku 
číhajú, a množstvo automatizovaných digitálnych re-
klamných nástrojov, ktoré zadávatelia využívajú. Zároveň 
je v čase sociálnych sietí efekt akéhokoľvek pochybenia 
značky okamžite znásobený zdieľaním a „pranierovaním“ 
vo verejnom digitálnom priestore.
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Nástroje s AI zatiaľ využívame 
najmä pri nákupe a optimali-
zácii digitálnych kampaní, kde 
umelá inteligencia pomáha pla-
tformám s identifikáciou ciele-
nia, a pri priebežnej optimalizá-
cii výkonu kampane.

Patrik Sabo
Digital Director

Zenith

Umelú inteligenciu považujeme za samozrejmú a vítanú 

súčasť implementácie digitálnych kampaní, keďže nám 

umožňuje ušetriť čas strávený mikromanažmentom 

biddable kanálov, a tým nám dáva väčší priestor na dôle-

žitejšie, strategické rozhodnutia. Či už hovoríme o smart 

bidding systémoch v rámci Google Ads, alebo machine 

learning nástrojoch na optimalizáciu nákladov smerom 

za dosiahnutím KPIs v programatickom nákupe.

Branislav Marko
Head of Strategy & Insight

Wavemaker Slovakia

V aplikácii AI v mediálnom plánovaní máme jednoznačný 

náskok. Wavemaker už v roku 2020 predstavil nástroj 

Maximize, ktorý si v priebehu roku 2021 osvojili všet-

ci planneri na lokálnych trhoch vrátane Slovenska. 

Maximize využíva tzv. agent based modelling na to, aby 

namodeloval čo najvernejšie mediálne správanie rôznych 

skupín spotrebiteľov pri sledovaní vyše 20 mediatypov 

či touchpointov, offlinových aj digitálnych spolu. Vďaka 

tomu dokáže v priebehu minúty či dvoch vyhodnotiť 

tisíce rôznych scenárov mediálneho mixu a rozloženia 

kampane a odporučiť ten najoptimálnejší z nich s ohľa-

dom na crossmediálny zásah a naplnenie komunikačných 

úloh kampane.

Ján Šácha
CEO

Digiline

Vnímame to ako prirodzený vývoj. Najsilnejšie je spojenie 

ľudí a technológií vrátane nástrojov využívajúcich prvky 

umelej inteligencie. Využívame ich denne. Nejde o jeden 

zázračný nástroj, ale o súčasť mnohých nástrojov, ktoré 

práve vďaka našim ľudom šikovne prepájame a organizu-

jeme. Vďaka tomu pracujeme s dynamickou personalizá-

ciou, obsluhujeme multi-kreatívne kampane s vylepše-

ným biddingom a podobne.

Umelá inteligencia 
v efektívnej  
komunikácii
Mediálne agentúry hovoria o tom, aké 
nástroje umelej inteligencie využívajú 
na optimalizáciu kampaní.
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Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Využitie umelej inteligencie v efektívnej komunikácii vní-

mame ako ďalší krok v optimalizácii kampaní a celkovom 

zjednodušení mediálnej práce. V dohľadnom čase bude 

podiel umelej inteligencie narastať, avšak je otázne, či 

nás dokáže naplno nahradiť. Takzvaný human touch 

a skúsenosti budú naďalej potrebné na vyhodnotenie 

a zlepšovanie výkonnosti.

Adam Árendáš
DIgital Product & Strategy Leader

Media and Digital Services

Umelá inteligencia sa pomaly dostáva do štádia, keď ju 

považujeme za bežnú, prípadne si ani neuvedomujeme, že 

je prítomná v našom bežnom živote. V rámci našej práce 

sa s ňou stretávame denne, a to najmä v platformách 

Facebook alebo Google (naši významní partneri z hľa-

diska mediálnych investícií), kde nám umelá inteligencia 

pomáha efektívnejšie optimalizovať stratégie ponúkania 

cien v aukcii. Alebo pomocou strojového učenia nám 

umelá inteligencia pomáha optimalizovať kreatívu, či už 

výberom najvhodnejších umiestnení alebo dynamickým 

A/B testingom.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Pracujeme v zásade so všetkými dostupnými nástrojmi 

na trhu. Najefektívnejšie sú však len s kombináciou dlho-

ročných skúseností tých, ktorí s nimi pracujú.

Matúš Hacker
Planning & Digital Director

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Nástroje s AI zatiaľ využívame najmä pri nákupe a opti-

malizácii digitálnych kampaní, kde umelá inteligencia 

pomáha platformám s identifikáciou cielenia, a pri 

priebežnej optimalizácii výkonu kampane. Kampane 

optimalizujeme na viacerých úrovniach, strategickú úro-

veň kampaní – ako je portfolio management, nastavenie 

cieľov, mediamix a crossmediálne plánovanie – nám 

pomáha optimalizovať najmä náš sieťový nástroj Growth 

Accelerator postavený na globálnej znalosti a lokálnych 

mediálnych a klientskych dátach s optimalizačným engi-

nom s prvkami AI a machine learning technológiou. Výber 

konkrétnych médií a ich kombinácie optimalizujeme 

vlastnými lokálne vyvinutými nástrojmi a, samozrejme, 

trhovými nástrojmi. Ako výzvu na našom trhu vnímame 

objem kvalitu a frekvenciu dát, ktoré si klienti lokálne 

merajú a ktoré so svojimi agentúrami zdieľajú.

Tomáš Mladý
Digital Lead

Starmedia

Starostlivo testujeme a vyberáme nástroje s AI, ktoré by 

nám vedeli uľahčiť optimalizáciu kampaní z časového aj 

výkonnostného hľadiska. Častejšie sa stretávame so situá-

ciami, keď je výsledkom iba menšia kontrola pri nastavení 

kampane a bez požadovaného performance. AI potre-

buje určité množstvo dát, aby mal aspoň šancu fungovať 

prínosne a hľadať potrebné patterny, čo sa nemusí vyplatiť 

pri menších kampaniach a nižších budgetoch. 1P cookie 

consent hrá tiež významnú rolu v efektivite AI, keďže 

dokáže okresať množstvo dát, s ktorým nástroje pracujú. 

Využívame in-house riešenie na personalizáciu obsahu na 

webe a odporúčania produktov u našich väčších klientov.

Pomocou strojového učenia 
nám umelá inteligencia pomáha 
optimalizovať kreatívu, či 
už výberom najvhodnejších 
umiestnení alebo  
dynamickým A/B testingom.

Jozef Keresteš
Managing Director, 

OMD Slovakia

V OMD sa snažíme do procesu implementovať dostup-

né nástroje a technológie, ktoré majú potenciál zvýšiť 

efektivitu, a to jednak z hľadiska ľudských zdrojov, ako aj 

z hľadiska dosiahnutia výsledkov. Dovolím si však tvrdiť, 

že dostupné technológie a nástroje zatiaľ nedokážu vziať 

do úvahy všetky relevantné skutočnosti tak, aby doká-

zali z procesu úplne vylúčiť ľudský faktor. A tu je práve 

priestor pre našich odborníkov, ktorí vezmú do úvahy 

dostupné informácie a možnosti tak, aby našim klientom 

navrhli najlepšie možné riešenie. 
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Podcasty a ich potenciál.
Koľko audio kampaní mediálky  

už realizovali a plánujú aj ďalšie?

Radovan Pišný
Head of Digital & New Biz Development

Wavemaker Slovakia

Realizovali sme ich desiatky, a to v rôznej forme. Pod-
casty na mieru, podcastový sponzoring vo forme spotu 
či podcastový product placement. Ich potenciál je taký 
veľký ako ich schopnosť absorpcie trhom. Zatiaľ však 
stále ide o pomerne úzko zameranú záležitosť.
Ale možnosť oslovenia vzdelanejšej cieľovej skupiny pro-
stredníctvom kanálu, ktorý ešte našťastie nie je na úrovni 
„youtubového reklamného smogu“, je pomerne lákavá.

Peter Seyfert
CEO

Unimedia

Za posledné roky konzumácia podcastov významne 
vzrástla, preto by bolo chybou tento kanál v komuni-
kácii úplne vynechať. Stále je to však forma doplnku, 
ktorá spĺňa a podporuje awareness značky, respektíve 
komunikovaného produktu. Využívame nielen štandard-
né spoty v rámci podcastov, ale aj natívne spracovanie 
spotov priamo dodávateľom. Podcast budeme zaraďovať 
aj naďalej, pokiaľ bude v súlade s cieľmi kampaní, ako aj 
zásahu zadanej cieľovej skupiny.

Braňo Jankovič
Digital Director

Media and Digital Services

Podcasty sú stále minoritná záležitosť, ako na trhu, tak 
aj pre nás. Ich využitie zatiaľ vnímame podobne ako 
špecializovaný web. Väčší zmysel z hľadiska investícií môžu 
dávať, keď ich budeme ľahko nakupovať a optimalizovať 
„vo veľkom“, podobne ako bannery v GDN-ku, teda zlúčime 
a zväčšíme inventory rôznych streamov, podcastov či 
jednoducho vytvoríme „online audio“ priestor. A keď tam 
bude zaujímavý zásah, tak podcasty prestanú byť len 
doplnkom v online kampaniach a pokojne sa môžu stať pl-
nohodnotnou súčasťou celkovej stratégie a dopĺňať spoty 
v klasickom rádiu napr. v časoch jeho menšej počúvanosti.

Jozef Keresteš
Managing Director, 

OMD Slovakia

Popularita podcastov rastie. Aj keď reálne bude podcast 
z hľadiska mediálnych investícií skôr doplnkový. Ako 
komunikačný kanál má však  nepochybne potenciál, pri 
ktorom bude kľúčová relevancia posolstva s obsahom 
a určite aj kreativita zapojenia produktu do obsahu.
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Možnosť oslovenia vzdelanejšej 
cieľovej skupiny prostredníc-
tvom kanálu, ktorý ešte na-
šťastie nie je na úrovni „youtu-
bového reklamného smogu“, je 
pomerne lákavá.

Richard Szabo
Head of Digital

Mediabrands

Podcasty sa nachádzajú v našich mediálnych návrhoch 
pomerne často a aj klienti ich už považujú za štandard-
ný nástroj vo svojej komunikácii. Stále však tvoria iba 
malý podiel celkového objemu, či už z hľadiska objemu 
agentúry, alebo na úrovni jednotlivých zadávateľov. Ak si 
udržia rastúci trend počúvanosti, tak ich určite plánujeme 
využívať aj naďalej a odhadujeme výraznejšie zvyšovanie 
investícii. Za najsilnejšiu stránku považujeme silu impactu 
a možnosť obsahovej relevancie, ktorá je pri audioformá-
toch inak obmedzenejšia. V ich výraznejšej adopcii a získaní 
relevantného podielu na mediamixe zatiaľ bráni pomerne 
vysoká jednotková cena a objektívne meranie výkonnosti.

Lenka Jesenáková
Innovation Lead

Zenith

Podcastom sa darí, nielen na Slovensku. Niežeby sa klien-
ti špecificky dožadovali podcastových kampaní, ale my 
v agentúre vnímame ich prínos v mediamixe, a preto sa 
čoraz častejšie objavujú v našich plánoch. „Nesypú“ síce 
konverzie, výborne však dopĺňajú awarenessové kampa-
ne a s rastúcim trendom počúvanosti rastie aj repertoár 
podcastov, čo nám umožňuje audiokampane lepšie cieliť. 
Dynamicky sa rozvíjajú aj reklamné možnosti v nich – 
popri sponzoringu tak využívame napríklad aj native 
formáty priamo v podcastoch. Takto sme už realizovali 
úspešné kampane pre Stredoslovenskú energetiku, O

2
 či 

Radosť alebo Kooperativu. Takže potenciál v roku 2022 je 
výrazne vyšší, samozrejme, limity sú však dané veľkosťou 
reklamného priestoru, ktorý tento formát ponúka, a sa-
motnou penetráciou, ktorá sa pomaly saturuje.

Martin Hauptvogel
CEO

MediaJet Group

Z hľadiska investícií má každý formát v online priestore 
potenciál, musí však vhodne zapadať do celkovej koncep-
cie. Viem si predstaviť, že pre určitý okruh klientov môže 
získať zaujímavú časť rozpočtu určeného na sociálne 
siete alebo PR. My sme ho doteraz nerealizovali.

Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Podcasty sú veľmi zaujímavé médium aj vzhľadom na 
hektickosť doby, v ktorej žijeme. Dokážu zasiahnuť rôzno-
rodú cieľovú skupinu, preto v nich vidíme veľký potenciál 
do budúcnosti. S klientom Škoda Auto Slovensko sme 
zrealizovali vlastný podcastový seriál o elektromobilite, 
ktorý mal značný ohlas. S ostatnými klientmi intenzív-
ne diskutujeme o zapojení podcastov do kampaní, nie 
vždy však dokážeme nájsť vhodnú platformu. Verím, že 
podcastová scéna aj možnosti spolupráce sa budú ďalej 
rozširovať a prienikov bude viac.

Tomáš Mladý
Digital Lead

Starmedia

Za posledný rok priaznivo stúpla počúvanosť podcastov 
u niektorých poskytovateľov, čo účinne buduje obľúbe-
nosť konkrétnych podcastov a stabilnú poslucháčsku 
bázu, ktorá sa často dokáže stotožniť s názormi alebo 
postrehmi už známeho hlasu osoby vedúcej podcast. 
Toto spojenie zvyšujúcej sa efektivity zásahu a aktívneho 
sústredenia sa na obsah podcastu prináša impactné 
riešenie pre odprezentovanie kampaňového messagu. 
Zaradili sme podcasty do kampaní viacerých klientov, 
dokonca aj vo väčšej miere, kde sme využívali relevanciu 
podcastov pre vybranú CS aj v rámci širšieho portfólia.

Podcasty sú stále minoritná zá-
ležitosť, ako na trhu, tak aj pre 
nás. Ich využitie zatiaľ vnímame 
podobne ako špecializovaný web.

Za posledné roky konzumácia 
podcastov významne vzrástla, 
preto by bolo chybou tento kanál 
v komunikácii úplne vynechať. 
Stále je to však forma doplnku.
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Téma

Publiká a ich potenciál

Prečo má vôbec zmysel hľadať 
a identifikovať reklamné, 
respektíve komunikačné publiká? 
Odpoveď je jednoduchá, pretože 
relevantné publikum predstavuje 
pre značku zdroj rastu.  
Aj preto publiká (audiences) často 
označujeme ako zdroje rastu 
(sources of growth).

Kde ich hľadať 
a ako na ne  
cieliť reklamu

ZDROJE RaSTU

Vo všeobecnosti môže značka riešiť svoj rast 

jedným zo štyroch základných spôsobov. 

Môže sa snažiť osloviť viac ľudí, či už mimo 

kategórie alebo medzi užívateľmi konku-

renčných značiek. Môže chcieť zvýšiť spot-

rebu u existujúcich zákazníkov, objemovo 

alebo zvýšenou frekvenciou nákupu. Alebo 

môže zvyšovať jednotkovú cenu, ak ponúk-

ne zaujímavú pridanú hodnotu. A napokon 

sa môže pokúsiť rozšíriť portfólio produk-

tov, ktoré sa pod značkou predávajú. 

Každý z týchto prístupov pritom zrejme 

pracuje s rôznymi skupinami spotrebiteľov. 

To, pre ktorý prístup sa značka rozhodne, 

je do značnej miery dané práve rastovým 

potenciálom v tej-ktorej spotrebiteľskej 

skupine. Ak je tento rastový potenciál pre 

značku zaujímavý, identifikovali sme týchto 

spotrebiteľov ako potenciálne komunikačné 

publikum.
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Otázkou za milión však je, ako identifikovať 
rastový potenciál rôznych skupín spotre-
biteľov. Jedným z najkomplexnejších a zá-
roveň najfunkčnejších riešení je zmapovať 
si nákupnú cestu spotrebiteľa, Purchase 
Journey.

Mapovanie nákupnej cesty je v ideálnom 
prípade dvojkrokový výskumný proces, keď 
kvalitatívnymi rozhovormi identifikujeme 
možné rozhodovacie faktory a spúšťače 
nákupného procesu a následným rozsiahlym 
kvantitatívnym výskumom dopodrobna 
identifikujeme, ako sa rôzni spotrebitelia 
rozhodujú v rôznych fázach cesty, a čo všetko 
ich pri tom ovplyvňuje.

Jedným z veľmi užitočných výstupov 
takéhoto mapovania je matica príležitostí. 
Spotrebiteľov nám rozdelí do štyroch skupín: 
Confirmed (značku zvažovali aj nakoniec 
nakúpili), Uninfluenced (naopak, značku ani 
nezvažovali, ani nekúpili), Converted (značku 
nezvažovali, ale v aktívnej fáze ich predajné 
techniky zlomili a nakoniec ju kúpili) a Missed 
Opportunity (k značke síce mali pozitívny 
vzťah a zvažovali ju, ale pri aktívnom rozho-
dovaní ich stratila a kúpili nakoniec inú).

Dáta, z ktorých vychádzame
Ak výskum realizujeme na dostatočne veľkej 
vzorke, vieme dáta o identifikovaných pub-
likách využiť nielen na ich opísanie a odhad 
potenciálu pre rast, ale ich aj priamo cieliť 
v programatickom digitálnom nákupe.

Nemusíme sa však hneď vrhať do časovo aj 
nákladovo náročného výskumného projektu. 
Identifikovať spotrebiteľské segmenty pozdĺž 
nákupnej cesty vieme čiastočne aj pomocou 
niektorých voľne dostupných dátových zdrojov. 
Niektoré, ako napríklad Google Insights Finder, 
síce nepracujú priamo so slovenskými dátami, 
ale závery si môžeme priblížiť pomocou 
dát z blízkych veľkých trhov, ako napríklad 
Nemecko. V sekcii Composition tak vieme 
nazrieť do demografických charakteristík spot-
rebiteľov zaujímajúcich sa o našu kategóriu, 
skontrolovať si prekryvy s inými publikami 
alebo odhadnúť, aký podiel z nich je práve 
v aktívnej rozhodovacej fáze nákupu.

Zásadným zdrojom sú však 1st-party dáta 
zadávateľov. Tie vedia často poskytnúť veľmi 
silný pohľad do spotrebiteľského správania 
a rozhodovania, najmä v aktívnej fáze nákupnej 
cesty, keď sa ľudia dostávajú do priameho 
kontaktu so značkou, napríklad cez jej webové 
stránky. Tieto dáta vedia byť veľmi užitočné na-
príklad identifikáciou, kto je vhodný pre upsell 
ponuku a kto nie.

V neposlednom rade tu máme veľké agentúr-
ne panelové prieskumy ako napríklad Audience 
Origin od GroupM. Tie poskytujú rýchly pohľad 
na správanie spotrebiteľov vo viacerých 
produktových kategóriách a vedia ich priamo 
prepojiť s dátami o konzumácii médií a komuni-
kačných touchpointov. Ako už názov napovedá, 
primárnou úlohou Audience Origin dát je práve 
identifikácia publík. Zbierame ich pravidelne 
aj na Slovensku a vieme ich okamžite využiť na 
cielenie v programatickom digitálnom nákupe.

Ako publiká využiť na maximum?
Vlastné prieskumy, panelové prieskumy alebo 
dáta zo správania ľudí na webe klienta sú teda 
všetko zdroje, ktoré nám pomôžu definovať 
skupiny ľudí s nákupným potenciálom.

Vďaka dnešnej technológii dokážeme tieto 
skupiny ľudí hlbšie analyzovať a lepšie spoznať. 
Napríklad na základe ich správania na interne-
te. Z toho následne plynú nové insighty, ktoré 
sa môžu využiť v kreatíve. Tá vďaka tomu môže 
byť osobnejšia, empatickejšia, a teda celkovo 
relevantnejšia.

V digitálnom prostredí, ktoré sa vyznačuje 
veľmi nízkou pozornosťou ľudí, je relevan-
cia veľmi dôležitá. Pomáha nám ľudí zaujať. 
Algoritmy všetkých sociálnych sietí, obsaho-
vých sietí a vyhľadávačov pracujú s relevanciou 
ako dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje 
výkon celej kampane. Optimalizácia digitálnych 
kampaní dnes neznamená upraviť výšku „bidu“ 
alebo zmeniť cielenie. Najsilnejší efekt má prá-
ve úprava kreatívy. Minimálne do takej miery, 

aby zohľadnila médium a kontext potenciál-
neho zákazníka. Napríklad už len v tom, že iné 
video použijem na YouTube, Facebooku alebo 
lokálnej VOD platforme. K tomu si ešte pred-
stavme ďalšie signály a vrstvy. Záujmy, potreby, 
motivácie, faktory ovplyvňujúce nákupné roz-
hodovanie a iné. Tu už nejde o tri rôzne úpravy 
videa (recut, pridanie titulkov a podobne), ale 
o desiatky, stovky až tisícky rôznych kreatív.

V koľkých digitálnych kampaniach sa to však 
deje? A v koľkých online kampaniach zamera-
ných na „brand-building“ to naozaj vidíme? 
Personalizácia reklamy má pritom svoje miesto 
aj v tejto fáze reklamnej komunikácie.

Digitálna komunikácia nemusí byť len 
o jednej univerzálnej kreatíve alebo odkaze, 
ktorý máme nasadený počas celej kampane 
(prípadne vo viacerých fázach). Vďaka dnešnej 
technológii dokážeme komunikáciu a kreatívy 
prispôsobiť jednotlivým publikám a zároveň 
dosahovať celkový vysoký zásah kampane.

Môžeme namietať, že využívaním viacerých 
odkazov a fragmentovaním „brand-building“, 
naopak, oslabujeme, lebo sa z komunikácie 
stráca takzvaný cultural imprinting – teda po-
cit, že komunikovaný produkt je akceptovaný 
širokou verejnosťou s jej jednotnou asociáciou. 
Toto je však len jeden z mnohých pohľadov na 
fungovanie online reklamy. Reklama funguje 
a ovplyvňuje ľudí rôznymi spôsobmi a pre 
každú značku funguje správny mix viacerých 
prístupov. Silná značka tak môže komunikovať 
jeden hlavný odkaz vhodnými kanálmi ako TV, 
OOH, in-stream VOD a súbežne mať v online 
komunikáciu postavenú na personalizácii. 
Začínajúce značky alebo značky s vysokou 
znalosťou si môžu dovoliť komunikovať viac 
formou personalizácie a vytvárať si tak nové 
komunikačné príležitosti a zdroje rastu.

Prečo personalizovaná reklama
Odborné (akademické) štúdie potvrdili, že per-
sonalizácia reklamy pozitívne vplýva na značku. 
Vďaka personalizácii komunikácie ukazujeme, 
že značka alebo produkt môže byť využitý vo 
viacerých momentoch počas bežného dňa 
spotrebiteľa. Inými slovami, ľudia si nás môžu 
spájať s rôznymi momentmi. To nám môže 
pomôcť osloviť nových zákazníkov mimo našej 
kategórie alebo zákazníkov konkurencie. Alebo 
zvýšiť frekvenciu nákupu (produkt môžem vyu-
žiť na viacero vecí, a preto ho rýchlejšie míňam).

Ak správne využívame unikátne „assety“ 
značky, tak sa pri pesonalizovanej reklame ne-
musíme obávať ani oslabenia znalosti brandu 
alebo reklamy. Naopak, tá môže rásť. Toto nám 
potvrdil aj náš nedávny prieskum pre nášho 
klienta. Personalizácia mu priniesla zvýšenie 
spontánnej aj podporenej znalosti reklamy o 15 
percent, respektíve o 18 percent. Rovnako ako 
aj zlepšenie behaviorálnych KPIs (CTR% a cena 
za návštevu). Podobné čísla brandových KPIs 
zaznamenali aj kampane realizované v rámci 
našej siete v zahraničí.

Nákupná cesta spotrebiteľa  
ako nekončiaci sa cyklus

Matica príležitostí

Vladimír Paštinský
Content Strategy Director, 

Wavemaker Slovakia

Branislav Marko
Head of Strategy & Insight, 

Wavemaker Slovakia
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Príklad zjednodušenej obsahovej stratégie pre tvorbu

Na odomknutie plného potenciálu je dôleži-

té, aby vychádzala z komunikačnej straté-

gie značky a pochopenia nákupnej cesty 

spotrebiteľa. Až keď si nastavíme stratégiu 

zohľadňujúcu publiká, kontext a obsahovú 

maticu, prichádza na rad technológia, ktorá 

nám to pomôže všetko automatizovane 

nasadiť a riadiť.

Príklad zjednodušenej obsahovej stratégie pre tvorbu

Vo Wavemakeri tento prístup nazývame „ 

addressable content“ (adresovateľný obsah). 

Kombinuje personalizáciu kreatív, prácu 

s cieleniami, aktuálny kontext spotrebiteľa, 

zohľadnenie špecifík konzumácie jednotli-

vých mediálnych kanálov a technické zvlád-

nutie dynamickej kreatívy. 

Príklad zjednodušenej obsahovej 
stratégie pre tvorbu

Pre úspešnú realizáciu „addressable 

contentu“ musia byť splnené viaceré 

podmienky. Potrebujeme mať dáta 

o reálnom správaní ľudí (pochopenie 

nákupnej cesty), čiže dáta, o ktorých sme 

písali vyššie.

Technológie sú rovnako dôležitou 

súčasťou. Hlavne ak ide o tvorbu kreatív. 

Dynamicky prístup k tvorbe kreatívy 

(DCO) je nevyhnutnosť. Len vďaka tomu 

vieme všetky dáta o potenciálnych 

zákazníkoch využiť naplno. Manuálnym 

prístupom by nebolo možné relevantne 

osloviť všetky „persóny“, ktoré sú pre 

klienta a jeho kampaň dôležité.

Úspešná implementácia „ addressable“ 

obsahu je, samozrejme, proces, ktorý si 

vyžaduje kombináciu ľudských, technic-

kých a finančných zdrojov. Návratnosť 

tejto počiatočnej investície je však po-

merne rýchla vďaka zlepšeniu efektivity 

kampaní.

Z trhov, kde tento prístup úspešne 

využívajú v praxi, vidíme veľmi dobré 

prípadové štúdie. Priemerné výsledky 

sumarizujeme v obrázku nižšie (viď 

obrázok 3).

Dôležité je spomenúť, že personalizo-

vaná komunikácia je využívaná naprieč 

všetkými fázami nákupnej cesty. U nás 

vo Wavemakeri vidíme jej veľký potenciál 

práve vo vyšších úrovniach nákupného 

lievika (hlavne v top-funnel a mid-funnel).

Je adresovateľná reklama vhodná  
pre každého klienta?
Rast digitálnej reklamy bude pokračovať. 

Navyše, vzhľadom na aktuálnu situáciu 

bude ešte väčší tlak na agentúry, aby 

veci dodávali rýchlejšie, lacnejšie a, 

samozrejme, bez kompromisov v kvalite. 

Personalizácia digitálnej reklamy vo veľ-

kom rozsahu môže byť jedným z riešení.

Podľa dát zo zahraničia je len 5 percent 

digitálnej reklamy riešenej adresne (cez 

„addressable conent“), ale potenciál je 

vyše 80 %. Prístup k digitálnej reklame 

postavený na personalizácii prostredníc-

tvom kombinácie obsahu (kreatívy), dát 

a médií je vhodný pre všetky kategórie 

klientov. Najviac pripravené aj na našom 

trhu sú dnes hlavne telekomunikácie, 

banky, elektronika, jedlo, nápoje a retail. 

Nie je to riešenie exkluzívne pre naj-

väčších hráčov s najvyššími budgetmi. 

Podobne ako na iných trhoch, tak aj u nás 

vieme tento prístup prispôsobiť reálnym 

možnostiam zadávateľa. Samozrejme, 

určitá technologická vyspelosť na strane 

klienta bude dôležitá.

Využitie personalizácie naplno
Personalizácia neznamená len nasadenie 

technológie, čo je v tomto prípade ná-

stroj na dynamickú optimalizáciu kreatív. 

Skutočne personalizovaná reklama by mala 

pracovať s pokročilejšími dátami tak, aby 

to dávalo ekonomický aj časový zmysel. Nie 

je to o tom, že na základe trhových alebo 

spotrebiteľských insightov (a niekedy aj bez 

toho) manuálne pripravíme niekoľko kreatív, 

ktoré manuálne spúšťame a na ich cielenie 

používame intuíciu alebo len veľmi základné 

cielenie (vek, pohlavie, lokalita, počasie 

a podobne).



Dennodenne ponúkajú reklamné inventory v médiách zadávateľom. Ako vidia 
mediálne agentúry silné a slabé stránky slovenských médií?

Ako môžu slovenské médiá zvýšiť 
relevantnosť pre zadávateľov?

Tomáš Molnár
Client Portfolio Lead

dentsu Slovakia

Chýbajú nám výraznejšie investície  
do digitalizácie vonkajšej reklamy
Kľúčový je vždy obsah a nezáleží na tom, či ide o offline 

alebo online. Svet médií je dnes taký fragmentovaný, že ich 

konzumácia prebieha primárne v online prostredí. Media-

vendori by mali preto okrem obsahu investovať do svojich 

platforiem tak, aby dokázali svoj obsah čo najefektívnejšie 

monetizovať a pokryť široké spektrum audience segmen-

tov, na ktoré zadávatelia cielia počas svojich kampaní.

Tvorcom môže byť dnes ktokoľvek, vidíme to na 

Instagramoch, Tik-tokoch, podcastoch, videoblogoch. 

Preto si myslím, že médiá by mali dať priestor tvorcom 

realizovať sa na ich platformách, stanú sa tak atraktívne  

a súčasné zároveň.

Chýbajú nám výraznejšie investície do digitalizácie von-

kajšej reklamy, hlavne u market lídrov, ktoré zefektívnili 

spôsob nákupu a zároveň znížili náklady na produkciu 

inštalácií.

Petra Šišková
Chief Client & Operating Office

Initiative

Lokálne médiá ponúkajú možnosť dojednania  
špeciálnych spoluprác šitých na mieru klienta
Výber médií pre našich klientov nerobíme podľa národ-

nej príslušnosti média, ale práve podľa relevantnosti 

a vhodnosti pre konkrétnu kampaň.

Globálne média vedia zabezpečiť cenovo efektívny 

a kvalitný zásah, ale nevedia pokryť všetky úlohy a ciele, 

ktoré sú v kampaniach definované. S lokálnymi médiami 

je zároveň možnosť dojednania špeciálnych spoluprác 

a rôznych dealov šitých na mieru klienta. Ich nevýhoda 

je často práve vyššia cena za zásah.

Pri plánovaní kampaní našich klientov sa v prvom rade 

pozeráme na potreby klienta, respektíve ich kampaní 

a to, čo chceme dosiahnuť a koho osloviť a tomu zodpo-

vedá výber médií.

Katarína Pantáková
Sales Director

Media and Digital Services

Slovenské médiá by mali zabojovať o zákazníka práve 
cez kvalitu
V rámci každého mediatypu je tu pre lokálnych hráčov 

priestor na zlepšovanie kvality. Vidíme zmeny v mediál-

nom správaní ľudí – prechod z lineárnej televízie k stre-

amovacím službám či z rádia a klasickej tlače k podcas-

tom. Za posledné roky vidíme nárast online výdavkov 

v prospech globálnych hráčov. Smerujú tam aj ostatné 

mediatypy?Možností výberu konzumácie obsahu máme 

dnes neúrekom a ponuka sa stále rozširuje. Preto je 

pochopiteľné, že zákazník rieši kvalitu. Kvalitu prenosu 

obrazu. Kvalitu obsahu. Nielen zadávatelia riešia pomer 

cena/výkon. O niekoľko rokov sa môže ľahko stať, že to, 

s čím si slovenské médiá doteraz vystačili, už nena-

sýti potreby konzumentov a zadávateľov. Zabojovať 

o zákazníka by preto mali práve cez kvalitu. Konkurovať 

globálnym hráčom, udržať si priazeň zákazníkov a tým 

zvyšovať svoje obchodované inventory.

Tomáš Mladý
Digital Lead

Starmedia

Ich relevancia sa môže v blízkej budúcnosti rýchlo 

zmeniť, čo sa bude odvíjať od toho, ako rýchlo dokážu 

adaptovať svoj offering v rámci cookieless riešení.

Chýbajú nám výraznejšie investí-
cie do digitalizácie vonkajšej 
reklamy, hlavne u market lídrov, 
ktoré zefektívnili spôsob nákupu 
a zároveň znížili náklady na pro-
dukciu inštalácií.
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Martina Hríbiková
Managing Director

PHD

Relevantný obsah je kľúčový
Obsah, ktorý je zaujímavý pre koncového prijímateľa, pre-

tože vychádza z jeho potrieb a potrieb celej spoločnosti. 

Keď za hranicami zúri vojna, je potrebné o nej informovať, 

avšak negatívne informácie je treba vyvažovať aj pozitívny-

mi. Zadávatelia a ich značky sú na to obzvlášť citliví. Chcú 

spájať svoje značky s aktuálnymi témami, avšak najmä 

s pozitívnymi emóciami. Na strane médií si to vyžaduje 

väčšiu mieru flexibility, ako bolo možno doteraz zvykom.

Matúš Hacker
Planning & Digital Director

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Z našich skúseností zadávatelia príliš  
nerozlišujú medzi slovenskými a globálnymi médiami
Klienti sa rozhodujú primárne na základe dát a výsledkov. 

Každé médium v zásade potrebuje relevantné publikum, 

konkurencieschopnú jednotkovú cenu a vhodné reklamné 

prostredie. Pri budovaní a udržiavaní publika je v prvom 

rade potrebné, aby lokálne médiá dobre robili svoju prácu 

– vytvárali a prinášali hodnotný a zaujímavý content v uží-

vateľsky príjemnom prostredí, čo si myslíme, že sa im darí.

Pri výške jednotkovej ceny majú hlavne v online prostredí 

často globálni hráči výrazne navrch a pomaly začínajú 

ukrajovať aj z podielu doteraz takmer neohrozenej TV 

v rámci klientských mediaplánov. V neposlednom rade je 

to reklamné prostredie, ktoré býva v slovenských médiách 

charakteristické výrazným clutterom – či už „nekonečné“ 

reklamné breaky, alebo „preplácanosť“ webov „lacnými“ 

display formátmi... Toto negatívne vplýva na reálny impact 

reklamy a v kombinácii s vyššou jednotkovou cenou 

výrazne znižuje atraktivitu priestoru pre zadávateľa. Ak by 

som to mal skrátiť, lokálne médiá potrebujú vyššiu cenovú 

konkurencieschopnosť a zatraktívniť svoje reklamné pros-

tredie. Pri digitálnych médiách by pomohla tiež lepšia po-

nuka dát pre možnosti cielenia a optimalizácie. Medzi silné 

stránky určite patrí lokálne relevantný obsah v slovenskom 

jazyku a z hľadiska reklamných formátov je to možnosť 

tvorby obsahovej spolupráce a špeciálnych projektov.

Tomáš Kosec
Head of Business Development

Zenith

Relevantnosť zvyšujú kvalitným obsahom. Ten ostáva 
naďalej problémom hlavne sociálnych sietí
Kľúčové slovenské médiá a online publisheri vedú otvorený 

a funkčný dialóg, ktorý bol, je a bude cesta, ako zostať rele-

vantným. Svoju relevantnosť zvyšujú aj vďaka orientácii na 

kvalitný a overený obsah, ktorý však ostáva naďalej prob-

lémom hlavne sociálnych sietí. Vieme cez nich klientom po-

núknuť formáty na prémiových pozíciách, ale aj garantovať 

veľmi vysokú Brand safety v porovnaní so zahraničnými 

médiami. Využívanie širšieho spektra mediálnych kanálov, 

nové technologické riešenia, testovania nových formátov, 

špeciálne balíčky sú silnými stránkami najväčších mediál-

nych hráčov na Slovensku. Najmä ak sú pre svoje publikum 

kvalitným a hodnoverným zdrojom informácií.

NáZoRy odboRNíKov
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Globálne média vedia zabezpečiť 

cenovo efektívny a kvalitný zásah, ale 

nevedia pokryť všetky úlohy a ciele, 

ktoré sú v kampaniach definované. 

S lokálnymi médiami je zároveň mož-

nosť dojednania špeciálnych spolu-

prác a rôznych dealov šitých na mieru 

klienta. Ich nevýhoda je často práve 

vyššia cena za zásah.



Braňo Jankovič
Digital Director

Media and Digital Services 

Slovenské médiá by sa mali  
pokúšať o vzájomné prepojenie
Keď sa na to pozrieme opačne, z pohľadu globálnych 
gigantov, ktoré disponujú obrovským inventory, naj-
väčším zásahom a v neposlednom rade „lacným user 
generated“ obsahom, tak fragmentovaným slovenským 
médiám nezostáva, žiaľ, nič iné, než sa prizerať na ich 
klesajúci podiel na trhu. Samozrejme, tvoria lokálny 
a unikátny obsah (čo ich však aj stojí nemalé úsilie 
a peniaze), ponúkajú prémiovejšie a na mieru tvorené 
reklamné formáty, vedia zaručiť vyšší stupeň „brand 
safety“ či dôveryhodnosti, no nikdy nedobehnú veľkosť 
a pokrokovosť globálnych hráčov, čo sa odzrkadľuje na 
výkonoch kampaní. Slovenské médiá majú a budú mať 
vždy svoj význam pre zadávateľov, ale na to, aby sa im 
v tomto boji dýchalo o niečo ľahšie, by sa mohli aspoň 
pokúšať o vzájomné prepojenia, aliancie, zdieľanie 
nákladov, reklamných systémov, akúsi výmenu/bartro-
vanie svojho obsahu a podobne. Zatiaľ to však lokálne 
vyzerá skôr na tvrdý konkurenčný boj, čo je z jednej 
strany žiadúce, no, ako to už býva, kde sa dvaja bijú, 
tretí vyhráva...

Michal Vasilenko
Account Director

WAVEMAKER Slovakia

Etablované médiá s víziou by mali  
byť schopné osloviť mladých ľudí
Odpoveď môžeme zhrnúť v štyroch bodoch:
1. V prvom rade žijeme vo svete platforiem. Mnohé 
médiá ich ešte stále vnímajú len ako konkurenciu, 
chytrejšie ich už dávno využívajú vo svoj prospech.
2. S tým súvisí druhý bod. Je potrebné vnímať, ako sa 
mení mediálna konzumácia ľudí a podľa toho treba 
investovať do inovácií. Dlhé roky napríklad bojujeme 
s nedostatkom lokálneho video inventory, ktoré by malo 
kompenzovať nepostačujúce televízne inventory.
3. Tretím bodom je investícia do vlastného contentu. 
Slovenský content je veľmi často len lacnejšou kópiou 
toho zahraničného, pričom už viackrát sa potvrdilo, 
že väčšia investícia a pôvodný content prinášajú svoje 
ovocie.
Ako najväčšiu výzvu pre slovenské médiá však vnímam 
neschopnosť osloviť mladých ľudí. Je to predzvesť toho, 
čo nás čaká, lebo vieme, že hlavne mladí indikujú médiá 
budúcnosti. Tie sa až časom rozširujú aj medzi starších, 
respektíve užívatelia starnú s nimi. Inými slovami, etab-
lované médiá s víziou (čím myslíme aj digitálne médiá) 
by mali byť schopné osloviť mladých ľudí.

Miroslav Pleško
Obchodný riaditeľ

Unimedia

Slovenské médiá sú vysoko relevantné  
pre kampane našich klientov
Pozitívne vnímame kontinuálnu snahu väčšiny sloven-
ských médií zlepšovať svoj produkt. Naopak, negatív-
ne vnímame silnú vlastnícku koncentráciu v každom 
mediatype okrem online. Zároveň online ako mediatyp 
musí zo všetkých mediatypov najviac reflektovať na 
presah zahraničných médií, čo vytvára zdravé kon-
kurenčné prostredie, najzdravšie spomedzi všetkých 
mediatypov. Silné a slabé stránky vnímame skôr až na 
úrovni konkrétnych slovenských médií v porovnaní me-
dzi sebou, to už sú detaily, ktoré môžu agentúry a klienti 
vnímať odlišne na základe svojich obchodných vzťahov 
a skúseností.

Martin Haptvogel
CEO

MediaJet Group

Jedným z pilierov našej agentúry je aj produkcia – tvorba 
obsahu – relevantného pre zadávateľov a atraktívneho pre 
divákov, a teda aj pre médiá. V tomto smere ich spôsob ako 
pomaly reagujú na meniaci sa trh produkcie vnímam ako 
slabú stránku. Na druhej strane oceňujem ich promptnosť 
a flexibilitu pri hľadaní riešení v obdobiach, keď sa výrazne 
menili plány a potreby zadávateľov, napríklad aj počas 
pandémie, a považujem to za ich silnú stránku.

Jozef Keresteš
Managing Director,  

OMD Slovakia

Základným predpokladom úspechu zo strany média je 
tvorba kvalitného obsahu, ktorý dokáže zaujať cieľovú 
skupinu, pre ktorú je tento obsah tvorený. Na druhej stra-
ne zadávateľom vo väčšine prípadov ako argument pre 
výber nestačí len relevantný obsah, ale zároveň musia 
spĺňať aj ich zásahové požiadavky a cenové očakávania.
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dentsu Slovakia

Peter Zlámala
Country Manager, dentsu Slovakia

Člen siete: dentsu 

Vlastník: dentsu International 

CEO agentúry: Petr Chajda (CEO CZ, SK, 

HU) 

Iné dôležité pozície v agentúre:
Country Manager: Peter Zlámala 

Trading Director: Juraj Palaj 

Client Portfolio Lead: Tomáš Molnár 

Chief Digital Officer: Roman Šebo

Chief Strategy & Data Officer: 
Miroslav Roško 

Programmatic & Technology Director: 
Jozef Šajdík

Spolupracujúce agentúry: Carat, 

dentsu X, Red Star, iProspect, Adexpres, 

Isobar, Bistro Social

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 15

Počet vyhratých tendrov v roku 2021: 3
Klienti: AJ Produkty, Angelini, Bosch, 

C&A, Calzedonia, Generali, Heineken, 

IKEA, Jysk, Lindex, Mastercard, Philips, 

Upfield, Velux, Wolt, Zalando, Groupe 

SEB, DeAgostini, Effectivity,, Partners in 

Communication, Philip Morris, Ravak

Noví klienti 2021: Calzedonia, Velux, 

Zalando

Počet zamestnancov: 29

Obrat v roku 2021: 11,1 mil. eur

Predpokladaný obrat v roku 2022: 
12,5 mil. eur

DENTSU SLOVAKIA

Klient: Heineken

Obdobie realizácie: 5. 4. – 31. 8. 2021

Cieľová skupina: All 18 – 35

Zadanie: Kampaň mala tri ciele: 

1. Vytvoriť u ľudí prepojenie značky s top 

športovým eventom – olympiádou (ZBR 

a ZB 0,0 % ako partner SOV) 

2. Odkomunikovať launch nových príchu-

tí Zlatý Bažant Radler 

3. Zapojiť čo najviac ľudí do letnej súťaže

Riešenie: Pre značky Zlatý Bažant Radler 

a Zlatý Bažant Radler 0,0 % sme identi-

fikovali tri príležitosti, kedy si ľudia tieto 

produkty vychutnávajú, a na základe nich 

tri hlavné segmenty v rámci CS – šport 

(hobby športovci), osvieženie (mladí ľudia) 

a odmena (ženy, mamičky s deťmi), čomu 

sme prispôsobili výber komunikačných 

kanálov a formátov.

V rámci digitálu sme okrem štandardných 

formátov – social, programmatic bannerov 

a videí či vizibilných direct buy formátov 

využili aj natívnu spoluprácu s Modrým 

koníkom zameranú na testovanie nových 

príchutí Radlerov. Spolupracovali sme aj 

s Ringierom, kde sme sa stali exkluzívnym 

partnerom celej olympijskej sekcie, a so 

Startitupom, kde sme boli sponzorom 

olympijských výsledkov.

Kľúčom k úspechu bola tiež efektívna 

práca s dátami, a to najmä využitie DDA 

audiencií, 2nd party-data od publishera 

Ringier a tiež rôznych remarketingových 

publík.

Mediamix: TV, digital, OOH

V čom je projekt podľa vás top: Na web 

sme kampaňou priviedli 60-tisíc používa-

teľov, z toho 50-tisíc používateľov zadalo 

kód, čo je v priemere 15 kódov na 1 pou-

žívateľa, celkovo bolo zadaných takmer 

800-tisíc kódov, celkový kampaňový 

reach bol na úrovni 97,8 percent.

Vizitka: Lenka Krištofová,  

Eva Masaryková

ZLATÝ BAŽANT 0,0 % OLYMPICS
TOP PRÁCA

Tento trend sledujeme 
u nás v agentúre už 
niekoľko rokov. Je 
spôsobený najmä 
zmenou na strane 
klientov, ktorí od nás 
požadujú komplexné 
riešenia, nielen 
plánovanie a nákup 
mediálneho priestoru. 
Jednou z ukážok je naša 
práca pre občianske 
združenie Drevenô 
koliesko, kde sme pre 
klienta vymysleli, 
navrhli, natočili aj 
nakúpili a zrealizovali 
vianočnú kampaň.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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Inititative

Slavomír Beleš
CEO, Initiative

Názov agentúry: Inititative

Člen siete: Mediabrands

Vlastník: 50 % Mayer Com., s. r. o.,/ 50 % 

IPG Mediabrands CZ

Managing Director: Slavomír Beleš

Client Service Director: Petra Šišková

Spolupracujúce agentúry: ČOSI, 

Universal McCann, Mayer/McCann 

Erickson, PRime Time, PanMedia, 

Ideamedia, Paravan, BigKids

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 6

Počet vyhratých tendrov v roku 2021: 2
Klienti: Prvá stavebná sporiteľňa, LEGO, 

Hero, Bánovecká mliekareň, Mitická, 

Lightpark, Comklima, Parkdots

Noví klienti 2021: Bánovecká mliekareň, 

Mitická

Počet zamestnancov: 22 (vrátane 

Mediabrands shared services)

Obrat v roku 2021: 4 mil. eur

Predpokladaný obrat v roku 2022: 
4,8 mil. eur

InItItatIve

Klient: PSS, Prvá stavebná sporiteľňa

Obdobie realizácie: máj – júl 2021

Cieľová skupina: Všetci 25 – 64

Zadanie: Úspešné uvedenie nového pro-

duktu Úverový certifikát na trh

Riešenie: 
S cieľom maximalizácie zásahu sme naplá-

novali silné nasadenie v televízií a online, 

čo boli kľúčové médiá kampane.

Zároveň sme pri plánovaní médií využili 

komunikačný koncept, ktorého dôležitou 

súčasťou bola silná „chytľavá“ melódia. 

Náš cieľ bol aj prostredníctvom nej zvýšiť 

impakt komunikácie a zabezpečiť, aby nás 

bolo „všade počuť“, využili sme teda silné 

nasadenie práve v audio/audiovizuálnych 

médiách: TV, rádio, online videá.

Takticky sme zapojili aj natívne spolupráce 

s tlačovými a online médiami s cieľom 

priblížiť produktovú ponuku, jej benefity 

a možnosti využitia.

Ďalším taktickým médiom, ktoré sme 

využili s cieľom zvýšenia povedomia a dô-

razom na regionálne cielenie (väčšie sídla), 

boli imidžové outdoor formáty.

Mediamix: 74 % TV, 9 % online, 8 % rádio, 

4 % print, 4 % outdoor

V čom je projekt podľa vás top:
Na základe dát z ATS (zdroj: Advertising 

Tracking Study, Go4insight), kampaň do-

siahla prvenstvo vo viacerých parametroch 

v porovnaní s kampaňami konkurenčných 

značiek komunikujúcich v tom istom 

období a zároveň to bola najúspešnejšia 

kampaň PSS od roku 2014:

Najefektívnejšia, pretože dosiahla naj-

vyššiu efektivitu vynaložených mediál-

nych nákladov vzhľadom na dosiahnutú 

(spontánnu) znalosť; výrazne vyššiu ako 

u konkurenčných kampaní v danom obdo-

bí. Najviditeľnejšia finančná kampaň v da-

nom období s násobne vyššou spontánnou 

znalosťou ako konkurencia. Najpáčivejšia 

finančná kampaň v danom období, ktorú 

spontánne uviedlo 19 % slovenskej popu-

lácie a podporene viac ako ¾ populácie. 

Správne priradilo značku 86 % tých, čo 

poznali kampaň. Páčivosť (likeability score) 

dosiahla 68 %, čo bolo najviac zo všetkých 

finančných kampaní v danom období.

Najvyššia identifikácia posolstva spomedzi 

finančných kampaní v danom období – 62 

percent tých, čo kampaň videli, posolstvo 

identifikovalo správne. 34 % tých, čo kam-

paň videli, si zapamätalo slovné spojenie 

„úverový certifikát“ (cieľ 25 %).

Zároveň kampaň dosiahla významný 

obchodný úspech: 35-násobné zvýšenie 

vystavených certifikátov počas prvého 

mesiaca kampane, 29-násobné počas 

druhého mesiaca kampane.

A v neposlednom rade k jej úspechu 

prispela efektívna a výborná práca a spolu-

práca všetkých zapojených strán – klienta, 

kreatívnej agentúry a mediálnej agentúry.

Vizitka: klient: PSS, Prvá stavebná spori-

teľňa, mediálna agentúra: Initiative a krea-

tívna agentúra: Istropolitana Ogilvy.

Kampaň Úverový certIfIKát

top práca:

Naším cieľom a snahou je 
spraviť z našej agentúry 
primárne mediálneho 
partnera pre klienta, 
keď sa agentúra môže 
stať súčasťou tvorby 
značky, nielen cenovo 
efektívnym dodávateľom 
optimálnej mediálnej 
stratégie zohľadňujúcej 
dané ciele. Napriek tomu 
vnímame individuálne 
potreby každého 
klienta a podľa toho 
nastavujeme vzájomnú 
formu spolupráce.

Aj vďaka tomuto prístupu 
a taktiež profesionálnym 
službám, kvalitnému 
servisu a vysokému 
nasadeniu, ktoré 
dávame do práce, sme 
v globálnom prieskume 
spokojnosti klientov TRR 
vyskočili v hodnotení 
z 9,2 na 9,6 (z 10) 
v medziročnom období.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?

predStavujeme medIálne agentÚry a Ich projeKty
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Media and Digital 

Services

Peter Valentovič
CEO, Media and Digital Services

Člen siete: Media Connection

Vlastník: PENTA INVESTMENTS

CEO: Peter Valentovič

Account Director: Martina Synaková

Digital Director Branislav Jankovič

Sales Director: Katarína Pantáková

Research Director: Tomáš Huňa

Financial Director: Ingrid Kupkovičová

Spolupracujúce agentúry: Ponyhouse, 

LOCO Agency, MBV, SamsiDigital, Barney 

Studio, Lima Charlie, Packy Advertising

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 8
Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 
7

Klienti: Prima banka, Poštová banka, 

365.bank, Dr.Max, J&T banka, Dôvera, 

SWAN, Penta Investments, Fast plus, 

Fortuna, Terno, Bory Mall, GAS Família, 

MALL, J&T Real Estate, Ikar, Penta Real 

Estate, SHP Harmanec, Svet zdravia, 

Mecom, Curaden, I.D.C. Holding a ďalší.

Noví klienti 2021: 32 nových klien-

tov – Metro, Delivery Hero, Slovenské 

Pramene a Žriedla, FIO, Potten & Pannen, 

Novofruct a ďalší.

Počet zamestnancov: 30

Obrat v roku 2021: 23,5 mil.

Predpokladaný obrat v roku 2022: 22,6 

mil. eur

MeDia anD Digital SerViceS

Klient: Delivery Hero/foodpanda

Cieľ: Uvedenie značky na slovenský trh

Riešenie: Rešpektujúc požiadavky klien-

ta na splnenie mediálnych KPIs sme si 

zvolili odvážnu cestu a navrhli neštan-

dardné riešenie návrhu stratégie, ktoré 

sa líšilo od pôvodného zadania. Využili 

sme na to všetky dostupné dátové zdro-

je, ktoré okrem iného zahŕňali aj dáta 

o používaní food delivery aplikácií v rám-

ci AdMeter merania alebo údaje z Google 

týkajúce sa vyhľadávania brandových 

výrazov a segmentu všeobecne.

Cross-mediálne meranie AdMeter nám 

výrazne pomohlo aj v nastavení opti-

málneho mediamixu pre splnenie cieľov 

zadania. Naším zámerom bolo ukázať, že 

rozumieme dátam, vieme s nimi pracovať 

a myslíme out-of-box. Bola to dôleži-

tá súčasť stratégie, ktorou sme spolu 

s ďalšími insightmi v rámci vybraných 

mediatypov presvedčili klienta pre spo-

luprácu s nami.

Mediamix: TV + rádio + OOH

V čom je projekt podľa vás top: Bolo 

pre nás výzvou a zároveň potešením 

presvedčiť našimi vstupmi silne dátovo 

orientovaného klienta, ktorý mal už pred 

launchom slovenský trh výborne zmapo-

vaný. Nasadenie celého tímu, dôkladná 

práca s číslami a smart prístup pre nás 

boli tým správnym receptom, ktorý nám 

priniesol úspech vo výberovom konaní so 

zastúpením top slovenských mediálnych 

agentúr.

Vizitka: Martina Synaková, Katarína 

Pantáková, Tomáš Huňa, Lucia 

Papajíková, Zuzana Gašparovičová, 

Radoslav Pribula, Petra Kubovicsová, 

Ivan Štefánik, Marek Tóth, Adam Árendáš

UVeDenie značky FooDPanDa na trh

toP Projekt:

Neviem, či sa agentúry 
menia na komunikačné, 
ale určite by sa mali 
meniť na kľúčových 
biznis partnerov svojich 
klientov. Práve to 
sme si aj zadefinovali 
ako svoju víziu pri 
vzniku našej agentúry. 
Chceme participovať 
na biznisových 
KPIs a prepájať ich 
s marketingovými KPIs. 
Je to dlhá cesta, získať 
si dôveru klientov na 
zdieľanie obchodných 
dát. Postupne sa nám 
to však darí, o čom 
svedčí aj minulý rok, 
ktorý bol pre našu 
agentúru rekordný 
z hľadiska tržieb, 
vyhraných tendrov či 
počtu a objemu nových 
klientov. Chcem preto 
veľmi pekne poďakovať 
našim klientom 
a kolegom za skvelý  
rok 2021!

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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MediaJet Group

Martin Hauptvogel
CEO, MediaJet Group

Názov agentúry: MediaJet Group
Člen siete: nie
Vlastník: Peter Augustín, Ing. Martin 
Hauptvogel
CEO: Martin Hauptvogel
Account Director: Peter Bielčik
CDO: Darina Kyselová
CCO: Tomáš Kaminský

CMO: Ľubica Hamarová
CSO: Vladimír Janček
CFO: Martin Kaššovic
Spolupracujúce agentúry: KNOWLIMITS
Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 3
Počet vyhratých tendrov v roku 2021: 2
Klienti: KNOWLIMITS, FINGO.sk,

Noví klienti 2021: foodpanda
Počet zamestnancov: 10 v mediálnej divízii 
(+ 10 v produkčnej divízii)
Obrat v roku 2021: 7,7 mil. eur
Predpokladaný obrat v roku 2022:  
9 mil. eur

MEDIAJET GROUP

Klient: Tipsport, Fusakle, Škoda, 
Volkswagen, Kaufland, Foodpanda 
a Richard Lintner
Obdobie realizácie: V/2021 – II/2022
Cieľová skupina: dospelý divák so 
špecifickým záujmom o šport a zdravý 
životný štýl
Zadanie: vytvoriť synergický priestor 
s cieleným obsahom počas elitných špor-
tových podujatí pre vysielateľov, divákov, 
partnerov a klientov
Riešenie: Vývoj a produkcia televízne-
ho formátu „talkshow Riša Lintnera“ 
– osobnosti zlatého hokejového tímu 
– ktorý dokáže skĺbiť energiu osobností 
športu a kultúry s emóciou vrcholových 
športových hier, ktoré sú zárukou vyso-
kej sledovanosti a záujmu komerčných 
partnerov (MS v hokeji, EURO 2020, ZOH 
Peking).
Mediamix: TV, rádio, print, OOH, web, 
sociálne siete
V čom je projekt podľa vás top: 
Podarilo sa nám uviesť nový cielený 
formát talkshow, ktorý dokázal viackrát 

vyhrať TV trh. Už v prvých dvoch sériách 
(MS v hokeji a EURO 2020) získal moderá-
tor Rišo Lintner viac ako 20 elitných hostí, 
ktorí zosobňujú úspech v športe a kultúre 
a motivujú tak k aktivitám širšie publi-
kum, rozširujú produktový potenciál  
partnerov a klientov.
V edícii vysielanej počas olympiády sme 
s klientom foodpanda realizovali aj onli-
ne špeciálne valentínske vydanie, ktoré 
v plnej miere ukazuje potenciál, ako 
možno využiť takýto unikátny funkčný 
projekt.

Vizitka:
Moderátor: Richard Lintner
Producent: Martin Hauptvogel
Kreatívny producent: Tomáš Kaminský
Vývoj formátu: Darina Kyselová
Obchod: Vladimír Janček, Peter Bielčík
Grafický koncept: paul+murin Tomás 
Murín, Patrik Paul
Marketing, sociálne médiá: Ľubica 
Hamarová
Projektový manager: Matej Valdner

CITRONÁDA RIŠOVA SHOW

TOP PROJEKT:

Koncept našej agentúry 
je od začiatku postavený 
na unikátnom spojení 
mediálneho plánovania 
a vývoja contentu, 
vhodného aj pre 
komunikáciu klientov. 
Sme presvedčení, že pre 
klientov je najväčším 
prínosom práve táto 
synergia vo vnímaní 
podstaty využívania 
médií na ich  
biznisové ciele.

Prečo sa mediálne agentúry  
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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MediaJet Group a.s. 
Westend Plazza, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovensko
Jáchymova 63/3, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.mediajet.sk



OMD Slovakia

Jozef Keresteš
Managing Director, OMD Slovakia

Člen siete: Omnicom Media Group

Vlastník: Omnicom Media Group

CEO agentúry: Marcela Kršková 

Podoláková

Managing Director: Jozef Keresteš

Počet absolvovaných tendrov v roku 

2021: 12

Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 8

Klienti: Daimler, Henkel, Chipita, Manner, 

Mast-Jägermeister, McDonald's, Molson 

Coors, Nay Elektrodom, Philips, Rajo, 

Renault, Sanofi, Stada, UPC a ďalší

Počet zamestnancov: n/a

Obrat v roku 2021: n/a

Predpokladaný obrat v roku 2022: n/a

OMD SlOvaKia

Chápanie mediálnej agentúry 
ako subjektu zodpovedného 
len za plánovanie a nákup 
tradičných médií už v dnešnej 
dobe neplatí. Aj náš biznis sa mení 
a komplexné požiadavky klientov 
nás nútia prispôsobovať sa, aby 
sme boli schopní plnohodnotne 
reagovať. Ako príklad uvediem 
rozšírenie našej agentúry o 
content oddelenie, ktoré hľadá 
inovatívne riešenia spojené s 
tvorbou obsahu a influencer 
marketingom pre zmysluplné 
doplnenie komunikačných 
stratégií. Nehovoríme však len 
o naplánovaní a nákupe tohto 
priestoru, ale o komplexných 
projektoch. Od kreatívnej idey cez 
produkciu, realizáciu kampane 
až do vyhodnotenia s následnou 
implementáciou poznatkov v 
ďalších kampaniach.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?

Starmedia

andrea Petriščáková
Managing Director

Starmedia

Člen siete: Publicis Groupe

Vlastník: Kreator, a. s. (100 %)

CEO agentúry: Braňo Polák

Managing Director: Andrea Petriščáková

Media Lead: Iveta Chrenková

Digital Lead: Tomáš Mladý

Financial Director: Tomáš Skala

Spolupracujúce agentúry: Data on 

Steroids, Miracle, Leopard Production, 

Socialists, Wiktor Leo Burnett

Počet absolvovaných tendrov v roku 

2021: 8

Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 
5

Klienti: 4Life Direct, AVON COSMETICS, 

Fiat Chrysler Automobiles, H&M Hennes 

& Mauritz, Hartmann-Rico, innogy, iWatt, 

HB Reavis-Nivy, NN, OMV, S&D Pharma, 

Samsung, Sandoz, STOCK Slovensko, 

VISA, VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Noví klienti 2021: KFC, Lindt, Mecom, 

Towercom, Turizmus regiónu Bratislava

Počet zamestnancov: 24

Obrat v roku 2021: 11 mil. eur

Predpokladaný obrat v roku 2022:  
14 mil. eur

StarMeDia

Je to, myslím, prirodzená reakcia 
na fragmentáciu mediálneho 
trhu a neustále narastajúci počet 
komunikačných kanálov, resp. 
rozmanitých foriem komunikácie 
so zákazníkom. Okrem 
komplexného scope of work, ktoré 
klientom ponúkame, reagujeme 
na zmeny na trhu aj internými 
úpravami. Už pred niekoľkými 
rokmi sme náš Client service 
tím „rebrandovali“ na Client 
Partner tím, keďže naši ľudia majú 
pomáhať biznisu našich klientov 
rásť, nielen servisovať ich mediálne 
kampane. Taktiež pracujeme na 
tom, aby sme fungovali čo najviac 
automatizovane a de facto mali 
čo najviac času na konzultácie, 
spájanie dát z rôznych zdrojov 
(vrátane klientskych) a tvorbu 
efektívnych plánov, v ktorých 
berieme do úvahy celkový 
komunikačný mix klienta, nielen 
štandardné médiá.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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PHD

Martina Hríbiková
Managing Director, PHD

Člen siete: PHD Worldwide

Vlastník: Omnicom Media Group

CEO: Marcela Kršková Podoláková

Managing Director: Martina Hríbiková

Spolupracujúce agentúry: –
Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 4
Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 
3

Klienti: Chanel, ŠKODA AUTO Slovensko, 

VW Slovakia, VW Finančné služby, 

MDL Expo, Emco, Berlin-Chemie, 

LG Electronics, Okay, GrandOptical, 

Hewlett-Packard, P3 Bratislava Park, 

Zott, Red Bull a ďalší klienti

Noví klienti 2021: Red Bull, Chanel, Zott

Počet zamestnancov: n/a

Obrat v roku 2021: n/a

Predpokladaný obrat v roku 2022: n/a

PHD

Klient: ŠKODA AUTO Slovensko

Obdobie realizácie: máj – jún 2021

Cieľová skupina: Ľudia zvažujúci nákup 

elektromobilu alebo zaujímajúci sa 

o elektromobilitu, sekundárne aj ľudia 

zvažujúci nákup klasického SUV

Zadanie: Šírenie znalosti o elektromo-

bilite, búranie bariér a mýtov o elektric-

kých autách, podpora uvedenia nového 

elektrického SUV Škoda Enyaq iV na trh

Riešenie: Pri launchi nového vozidla 

Škoda Enyaq iV sme využili viaceré 

mediatypy – TV, online, print, OOH, 

pomocou ktorých klient budoval najmä 

povedomie o novinke. Ako líder na trhu 

však mal aj ambíciu posunúť vnímanie 

elektromobilov a zbúrať potenciálne 

bariéry k nákupu elektrického auta, ako 

sú krátky dojazd, rýchlosť nabíjania, 

dostupnosť nabíjacích staníc a pod. Táto 

úloha si vyžadovala väčší priestor, ako 

vie poskytnúť bežná kampaň v TV alebo 

online. Preto sme v spolupráci so sme.

sk pripravili sériu podcastov a long form 

textov, kde odborníci vysvetlili jednot-

livé témy súvisiace s elektromobilitou. 

Takouto zaujímavou formou a na jednom 

mieste získal informácie aj potenciálny 

zákazník. Informácie, ktoré boli pre neho 

podstatné pri rozhodovaní o nákupe kla-

sického vs. elektrického SUV a zároveň 

sa dozvedel viac o benefitoch novinky 

Škoda Enyaq iV.

Podcastový seriál mal 8 dielov, ktoré boli 

nasadené do špeciálnej rubriky vytvo-

renej pre klienta v sekcii SME Podcasty. 

Každý diel mal aj vlastný článok. Úvodný 

diel podcastu bol odpromovaný na titul-

ke sme.sk, každý uverejnený diel pod-

castu aj v podcaste Dobré ráno formou 

spotov. Podcast mal vlastný feed v Apple 

podcastoch, na platforme Podbean a na 

Spotify.

Projekt dosiahol výborné výsledky aj 

v porovnaní s ostatnými podcastmi 

z dielne sme.sk za rovnaké obdobie. 

Téma elektromobility u čitateľov sme.sk 

zarezonovala – priemerný čas strávený 

na stránke článku dosiahol viac ako 

5 minút, čo je výrazne nad 3-minútovým 

benchmarkom v auto-moto segmente. 

Počet prehratí dielov podcastového seri-

álu o elektromobilite bol takmer 10 000, 

s priemernou mierou dopočúvanosti 57 

percent. Tento výsledok je porovnateľný 

s pravidelnými tematickými podcastmi.

ELEKTROMOBILITA A ŠKODA ENYAQ IV  
(V PODCASTOCH A NA SME.SK)

TOP PRÁCA:

Na budovanie zásahu 
a povedomia o značke 
alebo kampani 
dostatočne slúžia 
tradičné médiá – 
online a TV. Avšak 
komunikačné ciele 
značky aj kampane sú 
obvykle širšie. Je preto 
potrebné byť kreatívny 
nielen v obsahu, ale aj 
v plánovaní, a nachádzať 
vhodnú kombináciu 
rôznych mediatypov. 
Čím bližšie k sebe 
jednotlivé súčasti celého 
procesu sú, tým lepšie 
pre klienta – kampaň 
je ideálne prepojená 
a efektívna.

Prečo sa mediálne agentúry  
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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Unimedia

Peter Seyfert
CEO, Unimedia

Člen siete: Havas Media 

Vlastník: 64 % Soria, a. s.,  

36 % Euro-Artmedia 

CEO: Peter Seyfert 

Obchodný riaditeľ: Miroslav Pleško

Member of Board: Rastislav Kaňuch

CEO Digiline: Ján Šácha

Riaditeľ výskumu: Boris Pokorný

Strategy & New Biz Manager:  
Lucia Hronská

Spolupracujúce agentúry: Mediaplus, 

JandL, This is Locco, Respect APP, Triad...

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 9

Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 
4

Klienti: Billa, De'Longhi, Green Swan 

Pharmaceuticals, Herb-Pharma, 

Hornbach, Hyundai, Kaufland, Kia, 

Kofola, Lidl, Muller Milch, Perfetti van 

Melle, Správca zálohového systému, UP 

Slovensko, VÚB Banka, ZSE Energia,….

Noví klienti 2021: Správca zálohového 

systému, Herb-Pharma,

Počet zamestnancov: 74 

(Unimedia+Digiline)

Obrat v roku 2021: 57 mil. eur

Predpokladaný obrat v roku 2022: n/a

UNIMEDIA

Klient: ZSE Energia

Obdobie realizácie: apr. – okt. + nov. 

– dec.

Cieľová skupina: Všetci 30 – 55

Zadanie: Vybudovať dostatočne 

silnú znalosť produktovej ponuky 

„Klimatizácie od ZSE“ v pre-season 

období kampane na to, aby pomohla 

generovať predaje klimatizácií nielen 

v hlavnej sezóne, ale aj v off-season. 

S vedomím, že máme drahší produkt 

v porovnaní s konkurenciou a pandémia 

mení nákupné správanie a odsúva nákup 

drahších komodít do úzadia. 

Ciele boli dva, a to: 

1. Dosiahnuť spontánnu znalosť kampa-

ne na úrovni 25 percent. 

2. Prekročiť predajné ciele aj počas 

off-season v porovnaní s predchádzajú-

cim obdobím o 100 percent.

Riešenie: Využili sme široký mediamix. 

Okrem štandardných formátov, ktoré sú 

povinnou jazdou a spoľahlivo zabezpečia 

dobré výsledky kampane, sme využili aj 

množstvo noviniek, ktoré sme využili me-

dzi prvými na Slovensku (YouTube audio 

ads, Google awareness mix/performance 

max, YouTube na smart TV). Ku kombi-

nácii štandardných a neštandardných 

formátov sme vytvorili aj vlastné riešenie 

na mieru v podobe chatbota. Vyzbierali 

sme množstvo publík z potenciálnych zá-

kazníkov, ktoré zohrávali dôležitú súčasť 

pri relevantnej komunikácii v jednotli-

vých fázach kampane. Remarketing sme 

prispôsobili návštevnosti jednotlivých 

produktov.

Mediamix: TV sponzoring, print vrátane 

PR, Rádio (mix celonárodných a regio-

nálnych staníc), OOH, online (SK video 

portály, YouTube, branding SK portá-

lov, GDN, programmatic, Facebook, 

Instagram, search, chatbot, podcasty).

V čom je projekt podľa vás top: 
Najvzácnejšie na tomto projekte je, že sa 

klient nezľakol nepriaznivej situácie a bol 

ochotný nielen spustiť kampaň v silnom 

nasadení, ale aj skúšať nové veci. Vďaka 

tomu sa nám otvorilo veľa možností na 

testovanie noviniek v online priestore, 

ktoré aj reálne zafungovali. Ciele boli 

výrazne prekročené, klient bol nadmieru 

spokojný a v neposlednom rade kampaň 

bola ocenená na súťaži Digital Pie ako 

najlepšia v kategórii Performance.

Vizitka: 
Account Director: Peter Rybárik

Online Account Manager: Alexandra 

Jánošíková

BUDOVANIE SILNEJ ZNALOSTI PRODUKTOVEJ  
PONUKY „KLIMATIZÁCIE OD ZSE“

TOP PRÁCA:

Komunikácia ako taká 
je sofistikovanejšia 
ako v minulosti. Je 
viacej možností, akým 
spôsobom vieme 
dosiahnuť klientov 
cieľ. Zároveň máme 
k dispozícii oveľa viac 
dát, či už vlastných, 
klientskych alebo tretích 
strán. To dáva priestor 
mediálnym agentúram 
byť komplexným 
partnerom klienta 
v dosahovaní jeho 
cieľov. Už to nie je len 
o nákupe mediálneho 
priestoru, ale ide o celý 
reťazec rôznorodých, 
na seba nadväzujúcich 
a závislých činností, 
ktoré sú dôležité v celom 
komunikačnom procese. 
V tomto smere sme 
v rámci našej skupiny 
urobili niekoľko 
akvizícií, aby sme všetky 
tieto služby vedeli 
zabezpečiť s cieľom 
ponúkať klientom 
komplexné riešenie.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?

PREDSTAVUJEME MEDIÁLNE AGENTÚRY A ICH PROJEKTY
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UNIVERSAL McCANN 

Bratislava

Peter Beljak
Managing Director,  

UNIVERSAL McCANN Bratislava

Člen siete: Mediabrands
Vlastník: 50 % Mayer Com, s. r. o./50 % 
McCANN-ERICKSON PRAGUE 
CEO agentúry: Peter Beljak
Iné dôležité pozície v agentúre:
Planning & Digital Director: Matúš Hacker 
Planning Lead: Jana Hoferková  
Head of Digital: Richard Szabo
Mediabrands Management: Branislav 
Kudri, Zuzana Zelenay, Slavomír Beleš, 
Peter Beljak
Spolupracujúce agentúry: Mayer/McCann 
Erickson, PRime Time, PanMedia Western, 
Initiative, Ideamedia, Paravan

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 12
Počet vyhratých tendrov v roku 2021: 6
Klienti: About You, Agrana, ČSOB, 
Compeed, Elektrosped, Johnson & 
Johnson, JustEatTakeaway, Fumbi, Honda, 
Humanic, Molson Coors, Mattel, Pfizer, 
Reckitt Benckiser, SPP, SD Pharma, Suzuki, 
Storck, Teva, Vitana
Noví klienti 2021: JustEatTakeaway, SPP, 
Fumbi, Dyson
Počet zamestnancov: 45
Obrat v roku 2021: 16 miliónov eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: N/A

UNIVERSAL MCCANN BRAtISLAVA

Klient: Space Protein: Healthy Food 
Supplements
Obdobie realizácie: jún – december 2021
Cieľová skupina: Všetci 18 – 44
Zadanie: Cieľom kampane bolo uvede-
nie novej značky proteínovej tyčinky na 
trh s cieľom maximalizovať vyskúšanie 
produktu so zameraním na „bežného 
spotrebiteľa s aktívnym životným štýlom“, 
a teda priniesť túto informáciu čo najväč-
šiemu počtu ľudí a vystavať kampaň tak, 
aby dosiahla maximálne možné pokrytie 
v rámci limitovaného rozpočtu.
Riešenie: 
Naším prioritným cieľom bolo vybudova-
nie povedomia o značke, keďže išlo o vstup 
nového hráča na trh v rastúcej kategórií 
proteínových čokoládových tyčiniek, a tiež 

budovanie znalosti 
samotného produktu. 
Tento cieľ sme primárne 
napĺňali prostredníc-
tvom diferencovaného 
mediamixu optimalizo-
vaného na maximalizá-
ciu kontinuálneho zása-
hu: TV sponzoringom, 

spotovou rádio kampaňou v najpočúva-
nejších rozhlasových staniciach, vizibilnou 
OOH komunikáciou s celoslovenským 
pokrytím, v neposlednom rade kontinuál-
nou online komunikáciou s využitím širo-
kého mixu platforiem a formátov. Kampaň 
bola podporená zároveň aj komunikáciou 
v printových tituloch.
Súčasne sme sa zamerali i na budovanie 
preferencie a imidžu značky/produktu pro-
stredníctvom páčivej komunikácie, kde vý-
znamnú rolu zohral práve dôraz kladený na 
obsah – jeho tvorbu a distribúciu. Vytvorili 
sme sériu natívnych článkov v relevantnom 
prostredí a spoluprác s influencermi.

Využité boli všetky digitálne mediálne 
kanály – video, sociálne siete, programa-
tická display kampaň so širokou škálou 
klasických formátov, ako aj rich médií.
Časť kampane bola smerovaná priamo na 
partnerský e-shop.
Mediamix: Online, TV sponzoring, OOH 
(billboardy, CLV), Radio, Print
V čom je projekt podľa vás top:
V zapojení do budovania komunikačnej 
stratégie od začiatku projektu a v dôvere 
klienta. Spolu s klientom sme tiež navrhli 
a následne realizovali cenovo efektívne 
priebežné meranie „výkonu“ a brandových 
atribútov. Veľkým pozitívom kampane bol 
práve jej multimediálny charakter a široká 
škála zapojených mediálnych formátov, 
ktoré vytvorili priestor pre vytváranie vzá-
jomných synergií. Výzvou bol fakt, že sme 
vstupovali do špecifického trhového pros-
tredia s vysokým konkurenčným bojom.
Kampaň dosiahla ciele a relevantný posun 
v rámci sledovaných znalostných a znač-
kových atribútov. Z mediálneho hľadiska 
dosiahla nadpriemerné KPIs na všetkých 
platformách a takmer všetkých meraných 
atribútoch, čo svedčí o kvalitnom cielení 
a optimalizácii kampane, ako aj o atraktív-
nom produkte a spracovaní kreatívy.
Vizitka: 
Planning Lead: Jana Hoferková Media 
Planner: Anna Hazuchová Senior Digital 
Planner: Martina Dobrovodská Digital 
Media Specialist Leader: Dávid Šerfözo
Programmatic Specialist: Martina 
Ivaničová Digital Specialist: Adam Petrík
Junior Offline Specialist: Monika 
Krištofová TV Specialist: Richard Sabol
Research Director: Zuzana Zelenay
Junior Research Specialist:  Katarína 
Šumichrastová Planning & Digital 
Director: Matúš Hacker

SPACE PRotEIN – LAUNCh NoVEj zNAčky

toP PRáCA:

Vnímame, že žijeme 
v období radikálnych 
zmien nielen z hľadiska 
rýchlo sa meniaceho 
správania spotrebiteľov, 
dynamického vývoja celého 
odvetvia, ale aj rastúcej 
nedôvery v tradičnú 
reklamu. Ak chceme prežiť, 
musíme zásadne zmeniť 
svoje zmýšľanie, ako aj 
prístup k práci s klientmi, 
musíme uvažovať 
v dlhodobom horizonte pri 
tvorbe stratégií značiek, 
vytvárať zmysluplné 
spojenia s publikom, 
získavať si predovšetkým 
ich srdcia, mysle a až 
potom peňaženky. Publiká 
si musíme zaslúžiť. Tento 
pohľad predstavuje prístup 
„Futureproof“ – nový 
model fungovania agentúry 
budúcnosti, ktorým UM 
transformovala svoje 
agentúry na celom svete 
vrátane Slovenska.

Prečo sa mediálne agentúry  
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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WAVEMAKER  

Slovakia

Dušan Horváth
Managing Director, WAVEMAKER Slovakia

Člen siete: Wavemaker, GroupM

Vlastník: 100 % WPP

Managing Director: Dušan Horváth

Client Service Director: Michal Vážny

Head of Digital: Radovan Pišný

Head of Strategy & Insight: Branislav 

Marko

Content Strategy Director: Vladimír 

Paštinský

Performance & Programmatic Lead: 
Zdenko Mojto

Account Director: Katarína Andraščíková

Account Director: Michal Vasilenko

Spolupracujúce agentúry: –

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: –
Počet vyhratých tendrov v roku 2021: –
Klienti: Beiersdorf, Colgate-Palmolive, 

Decodom, dm-drogerie markt, Geberit 

Slovensko, Hubert J. E., Jungheinrich,  

Mondeléz, Plzeňský Prazdroj, Savencia 

Fromage & Dairy, Slovak Telekom, 

Slovenská sporiteľňa a ďalší klienti

Noví klienti 2021: Mc Arthur Glen, Hubert J. 

E., MSC Cruises, Decodom, PRO VIDA, Honor

Počet zamestnancov: neuvádzame

Obrat v roku 2021: neuvádzame

Predpokladaný obrat v roku 2022: 
neuvádzame

WAVEMAKER SloVAKiA

Klient: Slovenská sporiteľňa

Obdobie realizácie: máj – september 2021

Cieľová skupina: Mass

Zadanie: Slovenská sporiteľňa pred 

takmer dvoma rokmi úspešne predstavila 

kampaň na nové sporenie, ktoré je inves-

tičné a digitálne. Počas veľkej kampane 

podporenej silnou TV a online zložkou do 

fondov banky investovalo viac ako 1 000 

nových klientov každý mesiac.

Po hlavnej kampani sme hľadali dodatočný 

motivačný trigger, umožňujúci fungovanie 

na longtermovej performance úrovni za 

predpokladu nízkych mediálnych a pro-

dukčných nákladov, ktorý vzbudí potrebu 

zaujímať sa o nové sporenie a následne 

aj investovať do podielových fondov aj 

u ľudí, ktorých veľká kampaň doteraz 

nepresvedčila.

Riešenie: Využili sme psychologický 

efekt porovnávania, ktorý je pre Slovákov 

typický, a na druhej strane efekt stratenej 

investičnej príležitosti. To spolu vytvo-

rilo predpoklad na zmenu nákupného 

rozhodovania.

Rozhodli sme sa využiť vlastné dáta o tom, 

ako našich už vyše 250-tisíc doterajších 

klientov svoje nasporené prostriedky in-

vestuje. Vytvorili sme jednoduchý webový 

tool, kde si návštevníci zadajú svoj vek, 

bydlisko a náš dátový nástroj im ukáže, ako 

investujú ľudia ako oni – v porovnateľnom 

veku, z rovnakého regiónu, do akého fondu 

a akú sumu.

Nezabudli sme im na základe doterajšej 

miery zhodnotenia ukázať ani to, koľko už 

mohli mať za posledných 5 rokov „zarobe-

né“ oni sami.

Mediamix: Traffic na web stránku toolu 

sme získavali cez programaticky naku-

pované bannery. Vďaka tomu sme vedeli 

využiť 1st-party dáta o klientoch banky 

a poskytnúť im pre nich relevantnú dyna-

mickú kreatívu. Zobrazovali sme konkrétne 

výsledky – koľko ľudia investujú v danom 

regióne a CTA výzvu na porovnanie v toole 

„Aj ľudia ako vy investujú“.

V čom je projekt podľa vás top:
Snúbia sa tu dva zásadné trendy 
súčasnosti: na strane produktu a komu-

nikačného riešenia kampaň reflektuje 

behaviorálny insight do správania ľudí, na 

strane reklamnej technológie predstavuje 

ukážkovú prácu s dátami a zapojenie ad-

resnej reklamy a dynamickej optimalizácie 

kreatívy.

Vizitka: 
Web & Performance Marketing Lead, 
Slovenská sporiteľňa: Martin Hýrošš

CTO, Screenstein: Michal Čermák

Screenstein: Ivo Ivan

Digital Manager, Wavemaker:  
Maroš Čeklovský

Account Director, Wavemaker:  
Katarína Andraščíková

Campaign Manager, GroupM:  
Peter Ďurka

Aj ľuDiA AKo Vy inVEStujú  
pRE SloVEnSKú SpoRitEľňu

top pRácA:

S rastúcim významom 
evidence based 
marketingu a ROI 
modelovania je dôležité, 
aby agentúra vedela 
nielen spočítať mediálny 
zásah kampane, ale 
aj namodelovať jej 
efekt vzhľadom na 
komunikačné úlohy 
ako awareness, 
consideration, emočné 
spojenie so značkou, 
product trial a pod. 
V momente, keď to 
vieme, mení sa celý 
náš pohľad na kampaň 
a jej význam z pohľadu 
komunikácie klienta. 
A to nám v konečnom 
dôsledku dáva aj jasnejší 
a kvalifikovanejší 
pohľad na úlohu kreatívy 
ako jednej zo súčastí 
komunikačného mixu, 
obzvlášť v roztrieštenom 
svete digitálnych médií.

Prečo sa mediálne agentúry 
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?

pREDStAVujEME MEDiálnE AgEntúRy A icH pRojEKty
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Zenith

Dušan Viszt
CEO, Zenith

Člen siete: Publicis Groupe

Vlastník: Afiliačná zmluva Publicis Groupe 

a súkromné osoby

CEO: Dušan Viszt

CFO: Alexandra Palková

Commercial Director: Natália Vlk

Digital Director: Patrik Sabo

Strategy & Data Insights Head: Marek 

Benco

Client Team Leads: Monika Ružičková, 

Martin Babjak, Juraj Schwarz, Daniela 

Gáborová, Tomáš Kosec, Mária Hroncová

NewBiz: Tomáš Kosec & Lenka Jesenáková

Spolupracujúce agentúry: Publicis CZ, 

Performics SK, MUW Saatchi/Saatchi, 

Free Andy, studio Echt, Core4, Triad, Elite/

Monday Lovers, This is Locco, Vaculik 

Advertising, Somebody&Somebody, 

Webster, Dotcom, 2Muse, Seesame

Počet absolvovaných tendrov v roku 
2021: 9
Počet vyhraných tendrov v roku 2021: 4
Klienti: O2, Tatra banka, Dedoles, Nestlé, 

Kooperativa, Raiffeisen banka, Glaxo 

GSK, Tesco Mobile, Essity, Electrolux, 

Spinmaster, Notino, Intersnack, 

Stredoslovenská energetika, BEL Syráreň, 

Cewe, Kärcher, Meetsa/Tento, Websupport, 

Disney+, NorthFinder a ďalší.

Noví klienti 2021: Websupport, Orion Tip, 

Pilulka, Disney+

Počet zamestnancov: 42

Obrat v roku 2021: 28,6 milióna eur

Predpokladaný obrat v roku 2022: –

Zenith

Klient: O
2
 Slovakia

Obdobie realizácie: máj – jún 2021

Cieľová skupina: 18 – 55, aktívni na soci-

álnych sieťach, avšak technologicky menej 

zdatní

Zadanie:
Hlavným cieľom tejto kampane a celospo-

ločenskej iniciatívy bolo upozorniť na de-

zinformácie a hoaxy na internete a sociál-

nych sieťach. Našou úlohou ako mediálnej 

agentúry bolo vytvoriť a zrealizovať funkč-

nú mediálnu stratégiu s primárnym dôra-

zom na awareness a zásah. Sekundárnym 

cieľom kampane bolo priniesť čo najviac 

používateľov na kampaňovú landing page, 

kde ich čakal test mediálnej gramotnosti. 

Za jeho absolvovanie boli zákazníci O2 

odmenení neobmedzenými dátami na 

jeden deň.

Riešenie: 
Kampaň odštartovala 25. mája zverejne-

ním deepfake videa so Zlaticou Švajdovou 

Puškárovou a Kristínou Tormovou. Zlatica 

však reálne vo videu neúčinkovala, ale jej 

tvár, mimiku 

a hlas sa naučila 

verne napo-

dobniť umelá 

inteligencia na 

základe množ-

stva videozáznamov Televíznych novín. 

Fejkovú Zlaticu vo videu nahradila Kristína 

Tormová, ktorá sa počas videa premení zo 

Zlatice a vysvetlí, že manipulovať ľuďmi na 

internete je dnes až hrozivo ľahké. Za úče-

lom maximalizácie zásahu a vizibility sme 

v kampani využili vysokovizibilné display 

a videoformáty, sponzoringy podcastov 

a viaceré natívne projekty. Do kampane 

sme zapojili taktiež influencerov a známe 

osobnosti, ktorí svojimi príspevkami re-

flektovali či už na samotné deepfake video, 

priniesli svoje osobné skúsenosti s hoaxmi 

alebo celkový pohľad na túto problematiku 

z ich perspektívy.

Výsledky:
V rámci display & videokomunikácie sme 

oslovili viac než 2,3 mil. unikátnych použí-

vateľov, prostredníctvom influencerov viac 

ako 2,8 mil. používateľov Instagramu a viac 

500-tisíc používateľov Facebooku. Na webe 

klienta sme zaznamenali takmer 28-tisíc 

návštev. Podľa slov klienta navštívilo kam-

paňovú webovú stránku datujzodpovedne.

sk viac ako 100-tisíc ľudí a samotný kvíz 

si spustilo takmer 43-tisíc návštevníkov. 

Klient tak rozdal viac ako 11-tisíc kódov na 

neobmedzené dáta.

V čom je projekt podľa vás top:

Kampaň, ktorá vďaka skvelej myšlienke 

a efektívnej mediálnej stratégii skutočne 

dokáže pomôcť v boji s celospoločenským 

problémom, akým sú hoaxy a dezinformá-

cie na internete.

Vizitka: 
Client Consultant Head: Martin Babják 

Senior Client Consultant: Soňa Polláková 

Senior Digital Consultant: Ľuboš Oláh

ZDieľaj s roZumom – antihoax kampaň  
pre o2 sloVakia

top práca:

preDstaVujeme meDiálne agentúry a ich projekty

S Mediálne agentúry sa 
menia do takej miery, ako sa 
mení klient a jeho potreby. 
Ak pred pár rokmi klient 
spolupracoval s dvoma či 
troma agentúrami, dnes 
manažuje pri jednej kampani 
pokojne aj 10 rôznych entít. 
A je legitímne očakávať práve 
od mediálnej agentúry, kde sa 
kumuluje najviac finančných 
prostriedkov a v podstate je na 
chvoste komunikačného mixu, 
že bude schopná výstupy 
ostatných nekreatívnych 
agentúr viac zastrešovať 
a pretransformovávať do 
funkčného plánu či celkovej 
stratégie. Vnímame to ako 
pozitívny proces, ktorý 
nám umožňuje neustále sa 
zlepšovať a posúvať vpred. 
A tak je našou každoročnou 
povinnosťou vždy skúsenejší 
tím odborníkov pripravený 
riešiť čoraz komplexnejšie 
komunikačné zadania. 
Popritom všetkom neustále 
zlepšujeme naše analytické 
a dátové možnosti – znie to 
ako klišé, ale vývoj na trhu, 
najmä tom digitálnom, nám 
ani nedáva veľmi na výber. 
Treba napájať do dátovej 
analytiky čoraz viac vstupov 
a zdrojov a treba sa detailne 
zaoberať ich efektivitou na 
kampaniach, a to hovoríme 
nielen o sociálnych sieťach.

Prečo sa mediálne agentúry  
menia na komunikačné?  
Aké novinky, ktoré sa týkajú  
smerovania agentúry,  
ste zaviedli minulý rok?
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OFFLINE ONLINE

Nákup médií je už dávno za Zenithom.

Našou úlohou je
dátovať, analyzovať,

plánovať, cieliť 
a doručovať biznis

výsledky.

R IOFFLINE ONLINE

 Multikanálové mediálne stratégie
 24/7 online BI reporting
 Unikátne cross-mediálne dáta a prieskumy
 Najnovšie mediálne trendy v online a offline

www.zenithmedia.sk
zenithmedia@zenithmedia.sk

Inz ZENITH 210x297.indd   1 16.03.22   9:35



InItIatIve

MedIaJet Group

oMd SlovakIa

dentSu SlovakIa
Člen siete: dentsu

Vlastník: dentsu International

Člen siete: Mediabrands

Vlastník: 50% Mayer Com., s.r.o., 

/ 50% IPG Mediabrands CZ

MedIa and dIGItal ServIceS
Člen siete: Media Connection

Vlastník: PENTA INVESTMENTS

Člen siete: nie

Vlastník: Peter Augustín,  

Ing. Martin Hauptvogel

Člen siete/akej: Omnicom Media Group

Vlastník: Omnicom Media Group

podIel reklaMného budGetu z pohľadu MedIatypov:

podIel reklaMného budGetu z pohľadu MedIatypov:

podIel reklaMného budGetu z pohľadu MedIatypov:

podIel reklaMného budGetu z pohľadu MedIatypov:

podIel reklaMného budGetu z pohľadu MedIatypov:

TV: 60%

Online: 25%

Print: 2%

OOH: 10%

Rádio: 3%

TV: 65%

Online: 25%

Print: 3%

Rádio: 5%

OOH: 2%

TV: 73%

Online:16%

Print: 3%

OOH: 4%

Rádio: 4%

TV: 90%

Online: 3%

Print: 1%

OOH: 1%

Rádio: 5%

TV: 63%

Online: 24%

Print: 3%

OOH: 4%

Rádio: 5%

Ostatné: 1%

60+25+2+10+3
65+25+3+5+2
73+16+3+4+4
90+3+1+1+5
63+24+3+4+5+1

podIel prác z hľadISka SlužIeb:

50+25+8+15+1+1
Priamy nákup: 50%

Programmatic: 25%

Kreatíva  
& Content: 8%

Social: 15%

Konzultácie: 1%

Prieskumy: 1%

podIel prác z hľadISka SlužIeb:

61+5+3+4+15+4+8
podIel prác z hľadISka SlužIeb:

podIel prác z hľadISka SlužIeb:

Nákup médií: 80%

Výkonnostný  
marketing: 1%

Kreatíva: 1%

Social: 2%

Content: 15%

Konzultácie: 1%80+1+1+2+15+1
podIel prác z hľadISka SlužIeb:

Nákup médií: 61%

Výkonnostný  
marketing: 12%

Kreatíva: 2%

Social: 9%

Content: 7%

Konzultácie: 9%61+12+2+9+7+9

Nákup médií: 61%

Performance: 5%

Kreatíva  
& Content: 3%

Social: 4%

Poradenstvo  
a konzultácie: 15%

Prieskumy: 4%

Programmatic: 8%

neuvádzajú
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Starmedia

WaVemaKer SloVaKia

PHd
Člen siete: PHD Worldwide

Vlastník: Omnicom Media Group

Člen siete: Publicis Groupe

Vlastník: Kreator, a.s. (100%)

Unimedia
Člen siete: Havas Media

Vlastník: 64% Soria a.s.  

36% Euro-Artmedia

UniVerSal mccann BratiSlaVa
Člen siete: Mediabrands

Vlastník: 50 % Mayer Com, s. r. o. 

/50 % McCANN-ERICKSON PRAGUE

Člen siete: Wavemaker, GroupM

Vlastník: 100% WPP

ZenitH
Člen siete: Publicis Groupe

Vlastník: Afiliačná zmluva Publicis 

Groupe a súkromné osoby

Podiel reKlamnéHo BUdgetU Z PoHľadU mediatyPoV:

Podiel Prác:

Podiel reKlamnéHo BUdgetU Z PoHľadU mediatyPoV:

Podiel reKlamnéHo BUdgetU Z HľadiSKa mediatyPoV:

Podiel reKlamnéHo BUdgetU Z PoHľadU mediatyPoV:

Podiel reKlamnéHo BUdgetU Z PoHľadU mediatyPoV:

TV: 59%

Online: 25%

Print: 4%

OOH: 6%

Rádio: 6% 59+25+4+6+6
TV: 42%

Online: 44%

Print: 2%

OOH: 8%

Radio: 4% 42+44+2+8+4
TV: 63,3%
Online: 17,6%
Print: 3,9%
OOH: 7,7%
Rádio: 7,5%63+18+4+8+7
TV: 70,6%
Online: 20,1%
Print: 2,7%
OOH: 3%
Rádio: 3,4%71+20+3+3+3
TV: 57%
Online: 36%
Print: 3%
OOH: 2%
Rádio: 1% 57+37+3+2+1
TV: 61%

Online: 28%

Print: 2%

OOH: 6%

Rádio: 3% 61+28+2+6+3

ViZitKy agentúr

Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Nákup  
médií: 59%

 Výkonnostný  
marketing: 15%

Kreatíva: 0%

Social: 11%

Content: 12%

Konzultácie: 3%59+15+11+12+3
Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Nákup  
médií: 74%

Výkonnostný  
marketing: 17%

Kreatíva: -
Social: 2%

Konzultácie: 5%74+19+2+5
Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Podiel Prác Z HľadiSKa SlUžieB:

Nákup médií: 35%

Ppc: 25%

Kreatíva: 0%

Social: 5%

Content: 3%

Konzultácie:  20%

Prieskumy  
a dáta: 12% 35+25+5+3+20+12

neuvádzajú

neuvádzajú

neuvádzajú
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wmslovakia@wmglobal.com      wavemaker.sk

digitálna a mediálna agentúra

Aj digitálne 

médiá sú 

médiá
Integráciou mediálneho 
plánovania naprieč 
všetkými relevantnými 
médiami zvyšujeme 
efektívnosť marketingovej 
komunikácie.

Máme to odmerané.


