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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, Mediaclub

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

Nejsou odečteny bonusy agentur, zastupitelství či obchodníků

• Založeno na fakturovaných objemech, nikoli odvysílaných 



Objem Q4 posledních let (mil. Kč )

V čtvrtém čtvrtletí (Q4 2019) představují čisté investice do reklamy na rádiích v ČR objem
531,4 mil. Kč. Meziročně jde o nárůst přes 18 mil Kč.

Investicím se meziročně dařilo růst ve všech měsících, nejvíce v říjnu.

Q4 byl opět objemově nesilnějším kvartálem roku.
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Meziroční tempo růstu - čtvrtletí (%)

Q4 byl z pohledu čistých investic nejrychleji rostoucím kvartálem za poslední dva roky. I
přes tradiční vysokou obsazenost reklamních breaků v Q4 růstu pomohly ještě kampaně,
které začaly v Q3, růst speciálních operací a dále nižší úroveň průměrné slevy, než v
minulém roce.
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Kvartální podíl investic 2019 (mil. Kč , %)

Nejsilněji zadavatelé investují do rozhlasové reklamy tradičně v druhém a čtvrtém kvartále.

Podíly čtvrtletí na celku jsou meziročně přibližně na stejné úrovni, objemy jsou vyšší.
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Segmenty Q4 a výhled Q1

Výhled pro Q1

Situace na trhu v Q1 je významně ovlivněna novou strukturou prodejních sítí a zejména
přechodem rádií Active k Mediaclubu.

Jelikož probíhají jednání s klíčovými klienty a strany takticky nechtějí odkrývat své pozice,
jakýkoli objektivní výhled Q1 aktuálně není možný.

V průběhu roku bude muset nastat i změna/shoda v metodologii reportingu sektorových
investic.

Rostoucí sektory v Q4 2019 Klesající sektory v Q4 2019

Automotive Prodejci nábytku
Pneu HR / nábor/ práce

Finance Prodejci dětského vybavení
Nákupní střediska Potřeby pro kutily

Restaurace Reality
Energetika

Domácí elektro

Agentury vs přímý byznys v Q4
Výrazně rychleji rostly investice mediálních agentur!



Objem ročních investic 2016-2019 (mil. Kč )

Celoroční čisté investice do rozhlasové reklamy letos překonaly 1,6 mld. Kč.

Je to nejlepší výsledek od začátku samostatné šetření RS SKMO.

Pokračuje tak období mírného růstu relativně zralého trhu.

K trvalému růstu za posledních několik let přispěla
• stabilita v poslechovosti,
• transparentní a zavedené produktové portfolio,
• všeobecný ekonomické růst,
• ustálená struktura na úrovni rozhl. zastupitelství.
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Tempo růstu ročních investic posledních let (mil. Kč )

Tempo růstu trhu čistých reklamních investic v 2019 bylo 2,1%.
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I pro další období existují předpoklady k růstu:

- stabilní poslechovost
- tradiční výhody audio reklamy (nevizuální, osobní, vysokofrekvenční, cena…)
- rostoucí synergie rádio + digital (zejména social)
- poptávka po rozhl. reklamě s i při mírně nižší slevové hladině (viz Q4 2019)
- rostoucí poptávka po speciálních operacích ve vysílání i mimo něj
- digitální audio reklama vč programatického prodeje


