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Economia a video obsah – jak jsme chtěli 

§  Chceme dělat video – dlouhodobě jak Centrum, tak Economia  
•  Jeden z mála rostoucích segmentů 
•  Existující peníze 
•  Velký televizní trh 

§  Problém, když se začne počítat 
•  Cena reklamy 
•  Nejsme „přirozený“ vlastník videa 
•  Nejsme video destinace 

§  Spojením se naše pozice vylepšila  
§  Zásah na webu a přirozené zdroje návštěvnosti  
•  Novinářské osobnosti / kapacitu na tvorbu videoobsahu  



Economia a video obsah – jak jsme začali 

§  Květen/Červen 2014 – start DVtv  
•  Vstup Economia do video segmentu – první videokanál 
•  Inovativní přístup, spojení s Aktuálně.cz 
•  UČÍME SE 

§  První „lekce“ po pár měsících 
•  Obsah je král 
•  Kvalitní publicistika ano, ale má své divácké limity 
•  „Televizní“ vs. „internetoví“ diváci/uživatelé 



Návštěvnost	  nám	  za.m	  zajímavě	  roste	  	  

Reální	  uživatelé,	  :s.	  
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June	  

+15%	  

July	   August	  

+69%	  

Návštěvy,	  :s.	  

1,288

795
704

June	   August	  July	  

+62%	  

+13%	  

Zdroj:	  Netnomitor	  



Top	  15	  videí	  –	  převládají	  „nepoli:cká“	  témata	  



reklamní formáty 

Bundle – videospot + companion 

Cena: CPT 780 Kč 
 

Videospot 
 
Typ: preroll nebo postroll 
Rozlišení standard: 720p 
HD 1280x720px 
Poměr stran: 16:9 
Délka: max. 30 sec. 
Přeskočení po 10 sec. 
 
    Cena: CPT 680 Kč 
 

Overlay 
 
Typ: statický banner 
Rozměr: 468x60 px 
Formát: jpg, png, gif 
Velikost: max. 30 kb 
Nelze použít flash 
 
 Cena: CPT 200 Kč 
 

Videospot + 
Companion  

Typ: statický banner 
Rozměr: 300x60 px 
Formát: jpg, png, gif 
Velikost: max. 30 kb 
 
 
  Cena: CPT 780 Kč 
 



Economia a video obsah – jak chceme 
pokračovat 

§  Jedno místo, na vlastní doméně „video hub“ 
•  Kanály – pro „televizní“ sledování obsahově podobných videí 
•  Pořady – epizody na dané téma či od daného autora 
•  DVtv – jeden kanál, příprava nového konceptu/pořadu 

§  Financování – více zdrojů 
•  Videoreklama – pre/mid/post roll, overlay, companion 
•  Klientské řešení – cross media 
•  Sponzorovaný pořad  
•  Platby od diváků – donátorství, pořad pro specifické publikum  


