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ATO: milníky na cestě ke crossmediálnímu měření
•

Zimní olympijské hry v Soči, únor 2014 –studie ATO a společnosti Mediaresearch o konzumaci médií napříč mediatypy
(TV, radio, internet, tisk), koncová zařízení: televizor, PC, notebook, tablet, mobilní telefon.

•

Podzim 2014 – konference Forum Media otevírá odbornou debatu na téma crossmediálního měření na českém trhu.

•

12.12.2014 – klíčové rozhodnutí valné hromady ATO zabývat se intenzívněji crossmediálním výzkumem. Téma později
zúženo na měření videoobsahu včetně videoreklamy na všech platformách.

•

Založena Pracovní skupina ATO pro měření videoobsahu –média (TV a internet), výzkumné agentury, mediální agentury,
zadavatelé reklamy. 5 setkání pod vedením Hany Huntové, ředitelky SIMARu.

•

Červen 2015 - Crossmediální studie ATO zpracovaná společností Mediaresearch – prezentace pro odbornou veřejnost.
Unikátní pohled na média, mediální aktivity a užívaná zařízení/nosiče. Detailně mapuje mediální aktivity české populace.

•

Vznik Koncepce dalšího postupu pro crossmediální měření videoobsahu a videoreklamy – úkol realizovat pilotní projekt
jako východisko pro přípravu tendru na léta 2018-2022.

•

Červenec 2015-veřejná zakázka na výběr realizátora pilotu – vítězem společnost TNS AISA (nejlépe vyhověla zadání ATO).

•

Podzim 2015 – příprava pilotu na komplexní měření videoobsahu na všech obrazovkách a mobilních zařízeních.

•

Leden 2016- realizace crossplatformního měření, zúčastnila se ČT, Nova, Prima, spolupráce ASMEA.

•

Únor 2016- mezinárodní workshop ATO s realizátorem měření TNS AISA, comScore a Kantar Media- český pilotní projekt
na pozadí zahraničních zkušeností.

•

Březen 2016- pilot splnil svůj účel, crossplatformní měření videoobsahu/videoreklamy v ČR je realizovatelné.

Východiska
•

Crossplatformní konzumace, multiscreening, multitasking, stacking, sledování jednoho obsahu
na mnoha platformách je realita, nikoli budoucnost

•

Jakkoli v současné chvíle podle výzkumu z jara (MR/NAD) sledování lineární TV tvoří výraznou
většinu sledovanosti videoobsahu, musíme jako profesní autorita reagovat na realitu a
připravit se na budoucnost

•

Proto jsme:
•

zadali pilotní měření crossplatformního sledování videoobsahu

•

metodologicky ho vedli

•

(a v neposlední řadě ho zaplatili)

•

Abychom měli pro příští vlnu měření sledovanosti videoobsahu správně, aktuálně nastavené
měření (i v mobilním a online prostředí)

•

Měření videoobsahu (včetně reklamy) bude jeho součástí, v souladu se zadáním VH ATO

ATO realizuje reálné kroky k budoucímu měření videoobsahu tak, aby se mohlo stát
důvěryhodnou měnou na mediálním trhu

Poznatky ATO (na konec)

•

Poznali jsme nároky na tagování obsahu na straně poskytovatelů obsahu – úpravu vnitřních
procesů a technologií

•

Velmi důležitý je proces rekrutace panelu a instalace měřící technologie, podpora ze strany
realizátora, příručky apod.

•

Pilot nastolil otázku jednotného označování = tagování obsahu napříč trhem (mj. reklam –
spolupráce s RTB platformami)

•

Potvrdil potřebu obsloužit důvěrnost dat

•

Ocenili jsme pružnost, podporu a nasazení Kantaru/comScore – děkujeme 

Hlavní závěr: měření crossplatformního zásahu, sledovanosti videoobsahu (včetně
GRPs) v ČR je realizovatelné.

