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Čisté investice do rozhlasové reklamy
Cíle a metodologie:

• Pravidelný odhad s kvartální periodicitou

• Zachycení národních i regionálních investic

• Monitoring „neumí“ čisté investice

• Pravidelná přidaná hodnota v rámci setkání nad výstupy Radioprojektu

Metodické rozdíly oproti monitoringu:

• Založeno na expertním odhadu členů RS SKMO tj. údaje z ČRO, RH (RRM+MMS), RUS

• Čisté investice =   objem v ceníkových cenách 
mínus slevy
mínus bartery

Nejsou odečteny bonusy agentur, zastupitelství či obchodníků

• Založeno na fakturovaných objemech, nikoli odvysílaných 



Objem Q3 posledních let (mil. Kč )

V třetím čtvrtletí (Q3 2019) představují čisté investice do reklamy na rádiích v ČR objem cca
266,6 mil. Kč. Meziročně jde o stejnou hladinu investic jako loni.

Investicím se meziročně dařilo růst nejvíce srpnu, naopak slabší bylo září.

Q3 je obvykle tržebně nejslabším kvartálem roku, což se potvrdilo i letos.
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Meziroční tempo růstu - čtvrtletí (%)

Na meziročně nízké tempo růstu čistých reklamních investic v Q3 měla vliv vysoká tradičně
obsazenost reklamních breaků září při meziročním zachování cenové hladiny. Řada kampaní
tak byla přesunuta částečně na říjen a v Q3 neskončila/nebyla fakturována.
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Segmenty Q3 a výhled Q4

Výhled pro Q4

Říjen vykazuje meziroční růst, listopad zatím na úrovni minulého roku.
Q4 již může být optikou čistých investic ovlivněn změnou zastupování stanic
Active Radio v 2020 (nové vyjednávání dlouhodobých smluv s klienty, technické
dočerpání neplacených barterů RH apod.)

Rostoucí sektory v Q3 2019 Klesající sektory v Q3 2019

Oděvy, textil Osobní automobily

Domácí elektrospotřebiče HR / nábor/ práce

Pojištění Kočárky, autosedačky

Agentury vs přímý byznys v Q3
Výrazně rychleji rostly investice přímých zadavatelů, poptávka mediálních agentur byla v Q3
meziročně nižší.

Očekávání růstu pro Q4 2019 Očekávání poklesu pro Q4 2019

Oděvy, textil Prodejci nábytku

Restaurace Loterie casina

Energie


