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o DIGITALIZÁCII

D

igitalizácia bola najprv buzzwordom, potom sa o transformácii do onlinu reálne začalo diskutovať, ale stále sa jej
nevenovala dostatočná pozornosť a odkladala sa na neskôr.
A zrazu prišla pandémia a v priebehu niekoľkých mesiacov sa zdigitalizovali všetci, či už zadávatelia alebo spotrebitelia, a všetko,
čo s otáznikmi dlho ležalo firmám na stole.
Hovoria o tom aj odborníci z digitálnych agentúr. Na jar minulého
roka boli ich klienti, ktorí chceli byť aj naďalej konkurencieschopní a generovať zisk, nútení úplne zmeniť stratégiu a otvoriť dvere
online prostredia. Samozrejmosťou bol aj presun budgetov z tradičných médií do online kanálov alebo kompletná digitalizácia
cesty zákazníka. Jednoducho kľúčom bola vo viacerých segmentoch adaptácia alebo prispôsobenie biznisu online podmienkam.
A to je skutočná digitalizácia.

chcem nadviazať na predikcie na aktuálny rok, v ktorom mám
pocit, že sa agentúry držali viac pri zemi, ako keď sme sa ich to
pýtali v aprílovej prílohe Digitálne agentúry v ostatných rokoch.
Tentoraz zdôrazňujú, že sa rovnako ako v minulom roku budeme
prispôsobovať meniacej sa situácii a očakáva sa ďalší rast digitálnych riešení. Okrem toho sa v komunikácii budeme viac opierať
o dáta, ktorých vzácnosť sme ešte viac pocítili v roku 2020,
a dáme väčší priestor technológiám, ktorých sa po skúsenostiach z uplynulého roka až tak nebojíme, práve naopak. Aj keď
som chcela písať iba o pozitívnych predpovediach, nemôžem vynechať cookies-less prichádzajúcu éru, ktorú spomínajú viacerí.
Držím palce, aby sa s ňou agentúry aj zadávatelia popasovali
rovnako šikovne ako s digitalizáciou.

Vplyvom situácie v minulom roku sa množstvo trendov utlmilo,
alebo v novom nastavení stratilo význam, ale, naopak, množstvo nápadov a vychytávok nabralo skutočný rozmer. Tým
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Výdavky
do online reklamy
rástli o 2,4 percenta
V roku 2020 bolo na Slovensku preinvestovaných
do internetovej reklamy 140 miliónov eur.

I

AB Slovakia (Združenie pre internetovú reklamu) zhodnotilo reklamný online trh v pandemickom roku 2020. V prvom polroku 2020 boli
poklesy vo výdavkoch do digitálnej reklamy
citeľné a v medziročnom porovnaní zaznamenali
pokles. Druhý polrok však dotiahol straty z jari
a celkovo bolo v roku 2020 preinvestovaných 140
miliónov eur, čo znamená medziročný nárast
o 2,4 percenta. Z hľadiska zastúpenia jednotlivých formátov mali na celkových výdavkoch
najväčší podiel display reklama (60 percent), reklama vo vyhľadávaní (22 percent) a prvú trojicu
uzatvára riadková inzercia (12 percent).
Online reklama podľa odhadov agentúry
GroupM Slovakia pre slovenský trh dosiahla
v celkových výdavkoch do reklamy 39-percentný podiel a doťahuje sa tak na televíziu, ktorej
patrilo v roku 2020 44 percent.
Z reklamných formátov výrazne rástla video
display reklama a natívna reklama. Video display
reklama za posledné roky kontinuálne rastie,
video display tvorí na celkovej display reklame
už 34 percent. Výraznejší pokles zaznamenala
riadková inzercia (9 percent), obdobný trend už
bolo badať v prvom polroku 2020. Ide o inzerciu
realizovanú napríklad na pracovných portáloch,

auto-moto či realitných portáloch. Minimálny
nárast zaznamenala reklama vo vyhľadávaní,
výraznejší pokles v prvom polroku sa jej v závere
roka podarilo vyrovnať.

Mobilná reklama sa
v roku 2020 dotiahla
na desktopovú.
Mobilná reklama sa v roku 2020 dotiahla na
desktopovú. Platformy dosiahli rovnocenné
postavenie takmer 1:1, v absolútnej hodnote
70 miliónov eur za každú platformu. Medziročne
dosiahli výdavky do internetovej reklamy na
mobilnom reklamnom priestore 14-percentný
rast a na desktopoch pokles o 7 percent.
Druhý polrok potiahol aj výdavky do programmatic display reklamy, ktorá je realizovaná cez
DSP (Demand Side Platfrom). Programmatic
reklama dosiahla rast 7 percent v porovnaní
s rokom 2019, pričom v druhom polroku to bol
až 10-percentný nárast, v absolútnej hodnote
bolo programmaticky nakúpenej 16 miliónov
eur display reklamy.

Ktoré reklamné formáty
majú v roku 2021 potenciál
najväčšieho rastu?
Filip Kuna

riaditeľ Strossle
Slovakia,
podpredseda
Správnej rady
IAB
Trendom, ktorý tu bude o jeden či desať
rokov, bude snaha ponúkať návštevníkom hodnotnú reklamu. Taká, ktorá ich
nevyrušuje, ale zaujíma, baví, inšpiruje.
Taká, na ktorú si radi kliknú a odporučia
ďalej. Z toho dôvodu bude naďalej rásť
content marketing a natívna reklama.
Značky budú tvoriť svoj vlastný obsah,
magazíny, podcasty. Médiá budú zlepšovať svoje interné oddelenia na tvorbu
komerčného obsahu, zvlášť natívnych
článkov a videí.

Výdavky do internetovej reklamy na Slovensku 2020
Vývoj medziročného precenta
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Najsilnejším formátom je
stále non-display reklama,
ktorej podiel na celkových
výdavkoch je 39 %, na druhej
priečke je vyhľadávanie s 22 %
a prvú trojku formátov uzatvára
video display s 21 %.
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Myslím si, že ťahúňom digitálnej komunikácie
budú eshopy, ktoré sa väčšinou zameriavajú
na výkonnostnú komunikáciu. Veľa z nich sa
však bude snažiť v roku 2021 posilniť aj svoju
značku, čo už vidíme na niektorých príkladoch (Dedoles) a podporia aj brandovú komunikáciu, ktorá bude dodatočným zdrojom
rastu ich príjmov. Z našich interných debát
môžem povedať, že rok má napriek pretrvávajúcej pandémii našliapnuté dobre.

Viliam Papšo

Head of Digital,
Omnicom Media
Group, člen
Správnej rady IAB

Keď sa pozrieme na najväčších zadávateľov
reklamy na Slovensku, tak každý jeden už
pekne pracuje so svojimi produktmi v online,
čo vyžaduje aj reklamné investície v tomto
priestore. Štátny lockdown však citeľne
blokuje spustenie ekonomiky a rastu. Ak
sa čoskoro podarí zraziť počty pacientov
v nemocniciach, viac otvoriť ekonomiku, tak
medziročne bude nárast investícií v digitáli
smerovať k 10 percentám.

Aké budú trendy
v programmatickom
nákupe v roku 2021?
Viliam Papšo

Head of Digital,
Omnicom Media
Group, člen
Správnej rady IAB

Radio 3,9 %
Cinema 0,4 %
2020/2019
Video display

Natívna reklama

Mobile

Programmatic

Zdroj: IABmonitor - IAB Slovakia - Gemius Slovakia, GroupM Slovakia

Verím v nástup jedného podstatného trendu –
kvality reklamy. V praxi ide o zameranie sa na
viditeľné impresie pri banneroch a pri videách
ide o kompletné dopozeranie reklamného
videa so zapnutým zvukom.

Ako rok 2020 zmenil online marketing?

Rok 2020 v online marketingu charakterizuje

digitálna transformácia
Zmena myslenia, rýchlosť a precíznosť
adaptácie biznisu či presúvanie budgetov.
Takto vidia rok 2020 v digitále odborníci.

Adam Mészáros

Digital Account Manager
Senior daren & curtis

Firmy, ktoré
sa nebáli, sa
teraz tešia
novým
procesom
a ďalšiemu
publiku.

Prvý polrok sa podľa mojich skúseností niesol v duchu opatrnosti, v niektorých prípadoch paniky a škrtania budgetov na všetko,
čo nie je esenciálne pre chod firmy. Stretol
som sa s viacerými prípadmi, kde na jednej
strane firmy cítili, že v online musia zostať
aktívne a musia viacero aktivít preniesť
do onlinu, pretože je to jediný relevantný
kanál počas pandémie, no zároveň znižovali
budget na online médiá, čo viedlo k frustrácii
z celkovo horších výsledkov. Chápem však
tieto pocity, pretože vzhľadom na opatrnosť
a škrty mnoho firiem nevyužilo dostatočne
potenciál, resp. príležitosť, ktorú takáto
celospoločenská zmena so sebou prináša.
Napr. sociálne siete zažili boom, tie zabehnuté, ako aj novšie, akými sú TikTok a Clubhouse. Mnoho firiem toto podcenilo a ostali
v dojme, že sociálne siete „nie sú pre nich“.
Taktiež sa ukázalo, že veľmi dobre fungujú
online eventy, no nie každý si trúfol na preklopenie svojich offline podujatí do nového
formátu, či už z technologických dôvodov,
alebo dojmu, že to jednoducho „nebude
ono“. Vidím však, že firmy, ktoré to dokázali
a nebáli sa, sa teraz tešia a v procese prišli
na nové možnosti, ako osloviť ďalšie publiká.

Rok 2020 a s ním spájajúca sa pandémia koronavírusu významným spôsobom ovplyvnila
vnímanie a silu online marketingu. Klienti, ktorí
boli viac orientovaní na priamy predaj, museli
prehodnotiť svoje doterajšie fungovanie. Ak
chceli byť aj naďalej konkurencieschopní a generovať zisk, boli nútení úplne zmeniť stratégiu
a presunúť sa do online prostredia. Maximálny
boom zaznamenali minulý rok e-commerce
klienti. Podmienkou úspechu aj v tomto segmente bolo vzhľadom na neustále sa meniacu
situáciu flexibilne reagovať a byť neustále
pripravený prispôsobovať aktivity v rámci
všetkých online marketingových kanálov.
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Ivana Lendvorská

Senior PPC Specialist
Invelity

Veronika Caková

Marketing Manager
Performics
Neštandardná situácia
v roku 2020 otvorila mnohým značkám oči v tom, ako
veľmi je online marketing
dôležitý. Začal vznikať trend
nárastu digitálnych riešení
a spoločnosti začali klásť
dôraz na ich transparentnosť. Ukázalo sa, že značky,
ktoré sa nezľakli novej situácie a komunikovali naďalej,
možno aj viac ako v minulom období, tak získavali
nové spektrum zákazníkov.
Začali sa tak dostávať do
mysle zákazníkov a vytvárať
si s nimi dlhodobý vzťah,
z ktorého dokážu prosperovať v budúcnosti.

Dostali sme
sa do mysle
zákazníkov
a začali sme
si s nimi
vytvárať
dlhodobý
vzťah,
z ktorého
dokážeme
prosperovať
v budúcnosti.

Ján Laurenčík

Senior Konzultant
Basta digital
Správanie spotrebiteľov sa nevyvíja podľa želaní
marketérok a marketérov. Kto v januári 2020 vedel, že
hitom jari bude kváskovanie, témou leta bicyklovanie
a leitmotívom neskorej jesene otužovanie? Kto mohol
tušiť, že ľudia zavretí doma sa namotajú na Netflix
(online video) a aj na Slovensku sa roztrhne vrece s
úspešnými podcastmi? Že ľudia sa pod tlakom okolností naučia objednávať si jedlo domov či do práce?
Povedali by ste niekedy, že terasy barov a reštaurácií
budú otvorené aj v novembri a plynové a iné ohrievače
sa stanú nedostatkovým tovarom?
Online marketing sa snažil reagovať na zmenu správania spotrebiteľov. Niekde to vyšlo. Tí, ktorí úspešne
spustili e-shopy, sa dnes tešia. Kalkulačky splátok
úveru sme už asi videli všetci, ale vedeli ste, že IKEA
od vypuknutia pandémie ponúka plánovanie a nákup
kuchyne aj na diaľku?

Andrea Michajlová
Creative Director
Promiseo

Hlavnou nositeľkou zmeny bola pandémia, ktorá so sebou priniesla
mnohé obmedzenia v tom skutočnom svete, a tak zrazu jedinou
možnosťou, ako sa stretávať, komunikovať či predávať, bol online.
Zadávatelia sa snažili svoju stratégiu adaptovať či pretransformovať
a vďaka tomu bolo v online priestore omnoho viac inzerentov. Aj
z toho dôvodu boli zrazu sociálne siete plné rôznych webinárov, diskusií, rozhovorov, virtuálnych eventov či kreatív s myšlienkou pomoci
a podpory. A v neposlednom rade vzniklo mnoho obsahu v podobe
live streamov, ktoré nás aspoň na chvíľu vytrhli z reality a priniesli
nám úsmev na tvár.

Marek Didák

vlastník a kreatívny riaditeľ
Hype

Budgety sa
presunuli
z tradičných
médií
do online
kanálov.

Rok 2020 v prvom rade urýchlil
zmeny. Trendy, ktoré boli zjavné
dlhodobo, sa v tomto roku rozvinuli naplno. Jedným z nich je
aj presun budgetov z tradičných
médií do online kanálov alebo
kompletná digitalizácia cesty
zákazníka. Dnes nie je problém
človeku v online zobraziť reklamu,
dlhodobo s ním komunikovať
prostredníctvom obsahu alebo
e-mailov/chatov, následne sa
s ním virtuálne stretnúť, predať
mu produkt cez e-shop a digitálne
ho servisovať. Aj pri spoločnostiach, ktoré si to pred rokom 2020
nevedeli predstaviť, je často táto
zmena dnes skutočnosťou.

Rok 2020 bol rokom online
nakupovania, no automaticky to neznamená, že bol
aj rokom, v ktorom online
komunikácia kraľovala nad
všetkým ostatným. Boli sme
svedkami kampaní, kde
s predajmi v online priestore najviac pohla televízia,
čo dokazuje, že je naďalej
voľbou číslo jeden pri rozširovaní zákazníckej bázy
mainstream značiek. A to aj
pri online produktoch.

Ján Papač

Stratég a Media Planner
TRIAD

Samozrejme, že rok 2020 bol rokom
poznačeným pandémiou. Všetci sa
presunuli domov pred obrazovky a na
obrazovky, či už televízne, alebo digitálne, sa presunula aj väčšina budgetov.
E-shopy nestíhali dodávať, kto mohol digitalizovať, digitalizoval. Komunikačné
značky súcitili, pomáhali alebo zabávali.
Nastal boom live streamov, Zoom callov,
bezkontaktných služieb a streamovacích platforiem. Veľa z týchto vecí tu už
bolo, neboli však natoľko využívané. Dá
sa predpokladať, že časť z nás si nové
návyky ponechá, no uvidíme, aké percento to bude po takom očakávanom
postpadnedmickom uvoľnení.

Juraj Kováč

Creative Director
THIS IS LOCCO

Radovan Pišný

Head of Digital
& New Biz Development
WAVEMAKER
Rok 2020 zásadne zmenil spotrebiteľské
správania, keďže značne narástol počet
spotrebiteľov, ktorí nakupovali online
po prvý raz, no taktiež sa enormne zvýšil priemerný počet nákupov na spotrebiteľa. Podľa Heureky Slováci v roku
2020 na internete minuli až takmer
o 30 percent viac ako v roku 2019. Niet
pochýb, že na tomto raste má značné
„zásluhy“ práve pandémia koronavírusu. Na zvýšený dopyt niektorí zadávatelia zareagovali neskoro a zároveň sa tak
ukázalo, ktoré značky sú už dnes pripravené na novú éru online marketingu. Je
jasné, že tá bude hlavne o e-commerce –
cielenej ponuke produktov či vytváraní
nových potrieb.

Lenka Jesenáková
NewBiz Lead
Zenith

Celý svet dramaticky zintenzívnil
chuť po DIGITÁLNYCH RIEŠENIACH
(e-shopy, komunikácia, podpora
predaja), LOGISTIKE (packaging,
donášky), TECHNOLÓGIÁCH (platovné brány, využitie dát a s tým
spojených reklamných taktík)
a OBSAHU (sociálne siete, filmy, hry,
informácie).
Všetko sa na jednej strane spomalilo, no na strane druhej rapídne
zrýchlilo – a to v transformácii
a adaptácii na vynaliezavé riešenia
onlinu. Svoj osobný či biznis
priestor digitalizoval aj ten, kto
predtým nemusel alebo nechcel.

Digitálne
riešenia,
logistika,
technológia
a obsah.
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Ako rok 2020 zmenil online marketing?

Výrazne sa zrýchlili procesy
digitálnej transformácie
(DX) a ešte viac sa ukázali
rozdiely v kvalite poskytovaných služieb digitálneho
marketingu. Dáta sa stali
ešte dôležitejšie, no kľúčovou sa stala pri väčšine
projektov správne zvolená
stratégia a schopnosť byť
flexibilný a vedieť sa prispôsobiť zmenám.

František Dobročani

Social Media Manager
SHARKANI

Patrik Vavrovič

Managing Director
ContentFruiter

Matej Marček

Digital Dept Director
2CREATE advertising

Chápem to tak, že pandémia zrýchlila evolúciu v digitálnom svete. To,
čo by inak trvalo rok alebo dva, sa
udialo v priebehu troch mesiacov.
Integrácia nových SaaS nástrojov, algoritmov a robotov zažíva
obrovský hype. Dôkazom sú rasty
cien akcií technologických firiem
a startupov v desiatkach percent.
Investori prejavujú dôveru inováciám, pretože je jasné, že tie budú
kľúčom ku komerčnému úspechu.

Ťažko povedať, či rok 2020 nejako zásadne zmenil online marketing.
Skôr sa zmenilo jeho vnímanie. Ukázal sa ako nevyhnutným nástrojom v období, ktoré nikto z nás neočakával, že niekedy môže prísť,
a to že offline fungovanie bude natoľko obmedzené, že pre mnohých
z nás zostane online jediným východiskom na prácu, vzdelávanie,
nakupovanie. To, čo sa teda určite zmenilo, je, že je online marketing
vnímaný dnes už aj firmami, ktoré ho doteraz odmietali alebo mu
nedôverovali, ako nástroj, ktorý dokáže osloviť ich potenciálnych
zákazníkov, ktorý dokáže predávať, a to možno efektívnejšie, ako to
robili doteraz. To, samozrejme, spôsobilo aj zvýšenie konkurencie
v online priestore. To, čo sa však určite nezmenilo, je, že aby online
marketing fungoval, treba ho robiť strategicky, koncepčne, premyslene. Že je potrebné definovať si svoje ciele a na základe nich mať
premyslenú online marketingovú stratégiu, ktorú treba nasledovať.
Veľa firiem sa dnes pustilo do online marketingu bez premyslenia
a bez stratégie, čo je vzhľadom na situáciu pochopiteľné. Keď však
prehrmí to najhoršie, je dôležité, aby sa tieto firmy na online marketing pozreli opäť, a to strategicky a s dlhodobým plánom.

Peter Csemez

Managing Director
paravan interactive

Kornélia Pazderková

V zásade sa nezmenil, len sa
ukázalo, kto z klientov už prešiel
digitálnou transformáciou a kto
nie. Ten kto ňou prešiel, tak ťažil
z tejto situácie.

Social Media Ideamaker
Zaraguza
V roku 2020 sa v prvom rade zmenilo správanie ľudí, a tak sa muselo
zmeniť aj správanie značiek. Veľa
z nich presunulo svoj biznis do online prostredia. Bolo tiež potrebné
uvažovať nad tým, ako zmeniť
nastavenie mediálneho budgetu.
Všetci sme sa istým spôsobom
museli adaptovať na zmenu, ktorá
prišla rýchlo a bez varovania. Online
sa stal zrazu priestorom pre každého, kto chce prežiť.
Minulý rok tiež priniesol rýchly
technologický posun a z môjho
pohľadu sa ľudia naučili trošku viac
premýšľať nad tým, čo nakupujú.
Priestor dostalo lokálne uvažovanie, napríklad úspešná iniciatíva
od SLSP – Doma nakupujem.
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Zmenilo sa
správanie
ľudí a tak
sa muselo
zmeniť aj
správanie
značiek.

V minulom roku museli prejsť mnohé
firmy digitálnou transformáciou a presunúť svoje aktivity do online priestoru.
To, čo odkladali dlhé mesiace až roky,
bolo potrebné spraviť za niekoľko
týždňov. Oveľa rýchlejšie a pružnejšie
museli v online svete reagovať na aktuálne dianie, prispôsobovať ponuku a v
správnom momente využívať správne
online marketingové kanály. Online
marketing ukázal svoj potenciál v plnej
sile a mnohým ľuďom predstavil a naučil
ich, aké sú jeho možnosti a prečo je
dobré ho využívať. Na druhej strane sa
ukázalo, aké náročné je vyhodnocovanie a kontrola nepravdivého a zavádzajúceho obsahu a ochrana a využívanie
dát používateľov.

Matúš Lovás

Managing Director
Visibility

Marián Hlinka

Client Service Director,
Elite ML

Výraznejšie
sa začal prehodnocovať
budgeting.

Za našich klientov a aktivity
môžem povedať, že napriek tomu,
že rok 2020 bol diametrálne iný
vo všetkých oblastiach ako roky
predošlé, tak v online marketingu
sa až tak nezmenil. Podotýkam
u našich klientov. Po úvodnej
opatrnosti počas prvej vlny covidu
sa viac-menej všetko hýbalo v starých zabehnutých koľajach, až
na logicky nevyhnutné „stopky“
projektov. Všeobecne sa však
budgeting začal prehodnocovať
výraznejšie a dôsledky sa ukazujú
aj v týchto časoch.

V kampaniach sa začali viac využívať benefity bezpečného doručenia,
e-shopy aj na svojich weboch a aj
v reklamách začali viac komunikovať termíny doručovania a informácie o možnostiach osobného
odberu. Niektoré segmenty sa výrazne stiahli z kampaní (mali samy
osebe vysoký dopyt – napr. lekárne
a drogérie). Pri mnohých klientoch
sa takisto zvýšil tlak na komunikáciu udržateľnosti (ekológia).

Samotný marketing nie je to, čo sa zmenilo. Deregulácia osobného aj pracovného života priniesla zmeny v správaní
spotrebiteľov. Pre reštrikcie sa veľa
úkonov, ktoré zvykli vyžadovať osobnú
interakciu, prenieslo do domácností,
keďže tam v predchádzajúcom roku
ľudia strávili najviac času. Bežná návšteva lekára, káva s priateľmi či jazykový
kurz dostali virtuálnu podobu, a teda
zadávatelia reklamy pri promptnej
reakcii vedeli túto situáciu využiť vo svoj
prospech a benefitovať zo zvýšeného
zásahu aktívnych používateľov v online
prostredí. Najviac zasiahnuté segmenty
podnikania ako napr. gastro a travel
ešte viac pocítili potrebu transformácie digitálnej infraštruktúry v spojení
s online marketingovou komunikáciou.
Nastala potreba zváženia reshiftu poskytovaných služieb a outside-the-marketing-box myslenie pre zvýšenie
potenciálu penetrácie na nový trh.

Robo Háger

Marketing Director
ui42

Vladimír Cintula

Chief Digital Strategist
RIESENIA

Andrej Mitáš

CEO
GALTON Brands
Rok 2020 bol výrazne ovplyvnený počiatočným šokom
z pandémie a následnými protipandemickými opatreniami. Prvý lockdown sprevádzala paralýza marketingových a obchodných aktivít viacerých klientov.
Značky potrebovali prehodnotiť situáciu a rozhodnúť
sa o ďalšom postupe. Klienti si s našou pomocou rýchlo
uvedomili potenciál „covidových časov“, nutnosť digitalizácie a potrebu zintenzívnenia komunikácie v online
prostredí. Rozhodli sa toto obdobie využiť na dobehnutie zameškaného. Začali pociťovať potrebu strategického zadefinovania značky, brandovej komunikácie
a posilnenia aktivít v digitále, čo sa významne odrazilo
aj na presune rozpočtov do online prostredia.

Nastala
potreba
zváženia
reshiftu
poskytovaných služieb.

Tomáš Mladý

Digitálny Stratég
UNIVERSAL McCANN

Mnohé firmy (tie, ktoré covidovou
situáciou trpeli, ale aj tie, ktoré
na nej získali – napr. e-commerce biznisy) výraznejšie tlačili na
skúšanie nových médií, nástrojov
a formátov, kládol sa vyšší dôraz
na efektivitu, než sme boli zvyknutí
v minulosti.

Online marketing začali používať aj firmy, ktoré sa mu doteraz
vyhýbali. Klienti si zvykli na
online nástroje a komunikáciu.
Zadania prichádzali rýchlejšie a
so zreteľom na online marketing.
Správanie zadávateľov bolo veľmi
ovplyvnené pandémiou. U väčšiny
z nich záležalo na postoji a zvolenej stratégii danej firmy. Niektoré
firmy boli opatrnejšie a snažili sa
budgety znižovať a šetriť zdroje.
Iné videli príležitosť v raste a dali,
naopak, do marketingu viac financií. E-commerce prudko rastie
a s ním aj viditeľnosť a dravosť
značiek v tomto segmente.

Ľubomír Šimko
CEO
Kreativ gang

www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Ako rok 2020 zmenil online marketing?
Milan Markovič

MS203867/01

Utlmila sa sezónnosť a trendy
z minulých rokov prestali platiť.
Vzrástla dôležitosť digitálu,
schopnosť komunikovať a efektívne ponúkať online svoje služby.
Rýchlosť adaptácie biznisu bola
v mnohých segmentoch kľúčová.

COO
Effectix SK

Roman Šebo

Managing Director
iProspect

Netvrdil by som, že zmenil. Rok
2020 bol akýmsi „akcelerátorom“
online marketingu v každej jeho
podobe. Teda ak zmenil, tak jeho
využívanie.

Tomáš Cako

Creative Strategist
DIGILINE
Najviac sa v online marketingu zmenilo zákaznícke správanie.
Narástol počet nákupov online, ktoré sa tradične uskutočňovali offline. Veľkú zmenu podstúpili aj eventy, ktoré sa v rámci
obdobia pandémie kompletne presunuli do onlinu. Nepovedal
by som však, že online marketing sa zmenil, ale skôr narástol,
pretože pandémia zrýchlila prechod niektorých značiek do
online priestoru a umocnila potrebu online formátov v marketingovom mixe.

MS203807/03

Online marketing sa v roku 2020
stal esenciálnou súčasťou marketingových mixov firiem naprieč
spektrom. Zároveň to bol rok v znamení hľadania a testovania nových
digitálnych riešení ako reakcia na
vzniknutú pandemickú situáciu
a nariadené opatrenia, ktoré výrazne limitovali „offline svet“.

Michal Kubo
CEO
ptagroup

Unlock

Je CX vo Vašich digitálnych
kanáloch optimalizovaná pre rast?
Náš konzultantský audit Vám prinesie
objektívne benchmarky a na mieru šitý návod,
ako ďalej rásť v digitále: zlepšíme search,
social, video, programmatic, e-commerce,
cielenie, web, aplikácie a technológie.

Wavemaker Slovakia
info_sk@wmglobal.com
CBC I, Karadžičova 8
821 08 Bratislava, Slovakia

www.wavemakerglobal.com

Content marketing

Nebuď reklama,

BuĎ SHOW
Top trendy v content marketingu
a natívnej reklame
Hovorí sa, že nešťastie
jedného býva šťastím
druhého. Preto aj
keď väčšina ľudí
na Slovensku nebude
na rok 2020 spomínať
v najlepšom, obsahový
marketing a natívna
reklama lepšie
obdobie ešte nezažili.
12
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H

ádam to nie je iba moja vlastná
bublina, keď poviem, že content
marketing zažíva veľký boom a už
niekoľký rok patrí k top buzzwordom v tomto našom reklamnom mikrosvete.
Nedeje sa to skokovo, revolučne, že zrazu
všetko odložíme a nič okrem Clubhouse
a Tiktoku neexistuje. Keď sa však pozriete
s odstupom, kam sme sa za posledných
pár rokov dostali, je to ako rozdiel vo fotke
ľadovca niekde v Grónsku dnes a pred 20
rokmi.
V prvom rade znejú priam až šokujúco
posuny v komunikácii a v obsahu, ktorým
sa snažia značky zaujať. Neponúkajú témy,
ktoré potrebujú ony samy predať, ale prichádzajú s takými, ktoré chcú počuť zákazníci.

A tak nám poisťovne radia, ako máme zdravo
žiť. Naftové firmy i automobilky investujú do
služieb na zdieľanie bicyklov či áut, akoby
chceli, aby sme boli viac eko a kupovali
menej benzínu či áut. Operátori vyzývajú,
nech v určitých momentoch nepoužívame
mobily a venujeme sa šoférovaniu alebo
rodine a deťom. Banky zase radia, ako šetriť
peniaze, nech sa nezadlžite.

Za rok 2020 bol online
jediným mediatypom
zo všetkých, ktorý
neklesal, ale rástol.

Filip Kuna

riaditeľ Strossle Slovakia,
podpredseda Správnej rady IAB

Čerešničkou na torte potom boli aj výsledky.
Uvediem tri príklady za všetky:
Agentúra TRIAD vytvorila rozšírenie do
prehliadača Google Chrome, vďaka ktorému
ste si mohli premyslieť svoj nákup v e-shope
a ušetriť. Vyhrali zaň hlavnú cenu v súťaži tých
najefektívnejších kampaní v Európe, prvýkrát
v histórii Slovenska.

Rozšírenie pre Google Chrome pridalo na populárne
eshopy oranžové tlačidlo “Radšej ušetriť”. VÚB sa
takto snažila nakupujúcich presvedčiť, aby si
výdavky radšej rozmysleli.

Lidl sa zase rozhodol byť ohľaduplnejší k prírode a zrušil distribúciu tlačených letákov do
schránok. Mojich starých rodičov tým síce nepotešili, ale ročne tým ušetrili 4 000+ ton papiera
a 70-tisíc stromov. Na portáli Hashtag.sk o tom
napísali článok a ten sa stal najčítanejšou natívnou reklamou, aká kedy na Slovensku vznikla.
Mal viac ako 300-tisíc otvorení a priemerné
čítanie trvalo takmer dve minúty. Vraví sa, že
pozornosť je novodobé zlato, a tak ju Lidl mal
viac ako pol milióna minút.
No a tretím príkladom nech je bojkot sponzorov majstrovstiev sveta v hokeji v Bielorusku.
Automobilka Škoda, ktorá udalosť podporuje
už takmer 30 rokov, oznámila, že keď to bude
u Lukašenka, tak bez nich. O dva dni neskôr
organizátor podujatia oznámil, že v Bielorusku
majstrovstvá nebudú.
Toto celé sa 1:1 prenášalo do tvorby obsahu
a kampaní, ktoré podporovali rozmach všetkej
spoločenskej zodpovednosti. Značky omnoho

Hoppygo, služba na zdieľanie áut od automobilky ŠKODA, čoskoro štartuje aj na Slovensku. Ich reklama
pripomínajúca Dollar Shave Club v Čechách zvirálnela a získala milióny pozretí.

menej hovoria o tom, čo robia a ponúkajú, a viac
sa zameriavajú na témy, ktoré chcú návštevníci
konzumovať. Obrazne povedané, z reklamnej
prestávky, počas ktorej si odskočíte na toaletu,
sa stávajú dôvodom, pre ktorý si pustíte televízor. Vďaka tomu si zadávateľ získa pozornosť
a môže prirodzene, nevtieravo zahrnúť aj svoje
produkty, ktoré divákovi vyriešia všetky jeho
problémy.

Všetko potvrdzujú aj čísla, skúsenosti,
dopyty:
Dnes už každé väčšie médium ponúka tzv.
„špeciálne projekty“. Redakcia vám na kľúč
spracuje a odkomunikuje tému jazykom, na
ktorý je návštevník zvyknutý. Tie najväčšie majú
na to dokonca vytvorené samostatné oddelenia
a produkčné tímy, pretože veľký dopyt si to sám
vyžiadal. Sú si také isté svojou kvalitou, že sú
schopné garantovať počet prečítaní článku či
videní videa. Preto sa vám na prvé počutie môže
zdať drahé zaplatiť za
vytvorenie a zverejnenie článku 2000 - 3000
Eur a viac, ale pri
garancii čítanosti
10 000+ je to vynikajúca ponuka pre všetky
strany. Zvlášť, keď
hovoríme o tom, že za
tých 20 - 30 centov/
otvorenie danému
výstupu venujú svoju
pozornosť rádovo
v minútach.

Najčítanejší natívny článok na Slovensku mal cez 300 000 otvorení s priemernou
dobou čítania takmer 2 minúty.

Vysoká kvalita sa pretavuje do výsledkov,
čo dáva marketérom
väčšiu hrdosť a radosť
z tvorby. Potom aj

viac distribuujú, nech sú viac vidieť, nech ten
obsah nie je záležitosť na deň-dva, ale pokojne
týždne či mesiace. Len u nás v Strossle napriek
pandémii, napriek tomu, že na trh prišli štyria
ďalší konkurenti, stúpol počet kampaní z 1 300
na 2 200+. Kontextuálne odporúčania obsahu
na hodnoverných médiách sú v kruze. Zvlášť
v časoch, keď nevieme, čo na sociálnych sieťach
je hoax a či sa vôbec naša reklama nezobrazuje
pri nejakom antivaxerskom nezmysle.

Brand safety je dôležitejšia ako nikdy predtým.
Analýza 4000 veľkých značiek v USA ukázala, že ich
programaticky nakupovaná reklama vo veľkom beží
a pomáha financovať rozličné konšpiračné stránky.
Týka sa to aj reklám samotného Pfizeru (ktorý vyrába
vakcíny) a CDC (Americký úrad pre kontrolu liečiv)

Za rok 2020 bol online jediným mediatypom zo
všetkých, ktorý neklesal, ale rástol. Kým bannerová, tzv. non-video display reklama prvýkrát
v histórii merania klesala, video a natívna
reklama ťahali. Jej celkový podiel je však necelých 5 percent. To v celom kontexte naznačuje,
že potenciál a príležitosti ešte zďaleka nie sú
využité. A keď máte prostredie, ktoré je slabo
pokryté, je to vlastne pre vás dobré, lebo vašu
značku a posolstvá viac vidieť a počuť. Držím
palce, nech vám to vyjde :)
Ak chcete viac príkladov a skúseností, spracovali sme špecializovaný webinár na tému „Dobrý,
zlý a škaredý v natívnej reklame“. Nájdete ho na
stránke strossle.sk/good-bad-ugly.
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Akú najväčšiu zmenu v myslení zadávateľov ste spozorovali?

Online formáty dostali

kľúčovú pozíciu v plánovaní
Zástupcov agentúr sme sa opýtali,
akú najväčšiu zmenu v myslení
zadávateľov spozorovali.

Ladislav Suško

Managing Director
Performics

Veľkú zmenu sme zaznamenali
v prístupe klientov voči online
marketingu. Mnoho klientov
pochopilo význam online
marketingu či jeho pridanú
hodnotu. Väčšina pozitívne
pristúpila ku zmene, ktorá
vznikla, a začali objavovať
online formy reklamy či mnohé
online nástroje a možnosti,
ktoré v minulosti nevyužívali
alebo využívali, ale len vo
veľmi obmedzenej miere. A čo
je pre nás podstatné – online
médiá ich o svojom význame
presvedčili a vyzerá to tak, že
sa stanú stabilnou súčasťou ich
mediamixov.

Ján Laurenčík
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Pandémia
do istej miery
akcelerovala
proces zmien,
ktoré už boli
niekoľko
rokov
na stole.

Akokoľvek sa chceme vyhnúť téme pandémie, tak tá, samozrejme, rezonovala a s ňou
prišla v mnohých segmentoch opatrnosť, no
vo viacerých aj posilnenie a nové príležitosti.
Jednoznačne priniesla zvýšený dôraz na
efektivitu investovaných prostriedkov do
reklamy všeobecne a práve online formáty
dostali kľúčovejšiu pozíciu v plánovaní. S tým
vnímame aj väčšiu otvorenosť zadávateľov
na trendy a neštandardné formáty, ktoré by
primárne neboli ich prvou voľbou.

Senior Konzultant
Basta digital
Keď sa ľudia cítia ohrození, začnú sa viac spoliehať na svoje
inštinkty. Okrem toho začali
zovšeobecňovať tie veci, ktoré
zažívali vo svojej bubline.
Niektorí teda z obáv o budúcnosť prestali s akoukoľvek
marketingovou komunikáciou
a nechali ľudí na seba pomaly
zabudnúť. Iní v kríze vidia
príležitosť a mali odvahu
zmeniť zameranie svojej firmy.
Ako príklad použijem DMC
Enjoy Slovakia. Keďže nemohli
ďalej podnikať a zabezpečovať
zájazdy a výlety cudzincov po
Slovensku, začali organizovať
online eventy (projekt EventNaDialku.sk).

Adam Mészáros

Digital Account Manager
Senior daren & curtis

To veľmi závisí od segmentu, ale myslím si,
že mnoho firiem otvára tému diverzifikácie,
pretože pandémia naštrbila pocit istoty, že
svet biznisu ide ďalej bez ohľadu na to, čo
sa deje vo svete. Cestovný ruch musí hľadať
spôsoby, ako poskytnúť zážitky aj v prípadoch, že cestovanie je obmedzené. Horeca
hľadá spôsoby, ako efektívne doručiť svoje
služby v rovnakej kvalite, ktorú často tvorili
kľúčové prvky biznisu, akými sú priestor,
obsluha, atmosféra. Evidujem viacero veľmi
pekných príkladov z BA podnikov, ktorým
sa toto naozaj podarilo prostredníctvom
toho, akým spôsobom vykonávajú donášku,
ako komunikujú na sociálnych sieťach,
a svoju pôvodnú offline koncepciu úspešne
pretransformovali do onlinu. Potom sú tu
takí, ktorí tvrdohlavo čakajú na podporu
štátu a odmietajú meniť svoje procesy, a tí sú
odsúdení na zánik, bohužiaľ. Väčšie značky
pochopili, že „prečkať“ toto obdobie nestačí,
a vnímam, že pandémia do istej miery akcelerovala proces zmien, ktoré už boli niekoľko
rokov na stole.

Niektorí
z obáv
o budúcnosť
prestali
podnikať,
iní uvideli
príležitosť
a zmenili
zameranie
firmy.

Ján Papač

Stratég a Media Planner
TRIAD

Tomáš Šmelko

Account Director
Promiseo

Pozitívne nás prekvapilo, ako si
uvedomovali dôležitosť komunikácie
aj v náročnejších časoch. Až na malé
výnimky nenastala žiadna panika, nezmysluplné vypínanie komunikácie či
masívne škrtanie v rámci marketingu.
Práve naopak, objavili sa zadávatelia,
ktorí tie najodvážnejšie marketingové
kroky spravili práve v krízovom roku.

Michal Greguš
Teamleader
Invelity

Počas minulého roka sa začali
o online zaujímať aj značky, ktoré
ho robili len okrajovo. To, čo bolo
predtým len akýmsi doplnkom, sa
stalo hlavným zdrojom príjmov.
Časti tímu u klientov sa preorientovali na online alebo sa vytvorili úplne nové pozície s týmto zameraním.
Určite bolo cítiť aj silnú potrebu
po vzdelávaní, kde sme im aj my
pomáhali rozšíriť obzory a možnosti. Paradoxom je, že to, čo sa nedalo
dlhé mesiace, sa teraz často dalo na
klientovej strane aj za niekoľko dní.

Marek Didák

vlastník a kreatívny riaditeľ
Hype

Opatrnosť. Rozhodnutia a aj akcie sú
podstatne pomalšie
a opatrnejšie, ako to
bolo pred pandémiou.

Online, ktorý
bol akýmsi
doplnkom,
sa stal
hlavným
zdrojom
príjmov.

Asi najprekvapivejším pre mňa
bol fakt, že po úvodnom zmrazení
rozpočtov po nástupe pandémie sa
väčšina zadávateľov vrátila do normálneho režimu a chcela komunikovať naplno, predovšetkým v digitáli.
Chceli skúšať nové kanály a prístupy,
preto sme pripravovali obrovské
množstvo trendy obsahu na všetky
možné médiá. Okrem klasiky sme si
napríklad pri viacerých značkách vyskúšali TikTok. No a potom digitalizácia, ktorej požiadavku sme zaznamenali pri viacerých klientoch.

Okrem čiastočného prelievania
budgetov z offline do online kanálov
sa zadávatelia snažili intenzívnejšie
zamerať na jediný funkčný distribučný kanál počas lockdownu –
web/e-shop. Taktiež sa snažili nájsť
nové spôsoby, akými zariadiť logistiku k cieľovému zákazníkovi, napr.
zavádzanie tzv. click & collect služieb a podobne. Druhou zásadnou
zmenou bolo skrátenie reakčného
času. Mnohé procesy sa zrýchlili, čo
vnímame ako pozitívum.

Hoci si firmy už dlhší čas uvedomovali
dôležitosť a silu online marketingu,
situácia významne urýchlila procesy,
ktoré niektorým firmám bránili investovať do týchto aktivít. Bezpochyby
vzniklo a vzniká množstvo e-shopov
a možností online objednávania, a to aj
v segmentoch, kde by to očakával iba
málokto. Aj my sami vnímame pomerne
radikálnu zmenu zmýšľania, a to napr.
pri rozhodovaní o výbere mediatypov.
Aj pre nemožnosť organizovať eventy či
nižší zásah OOH reklamy sa práve tieto
rozpočty vo väčšej miere presúvajú do
online marketingu. Niektorí klienti tak
môžu po dlhom čase, keď online marketing nevyužívali, porovnať ich výkon. Aj
keď sa situácia vráti opäť do normálu,
viacerí zadávatelia si môžu natoľko
zvyknúť na online, že sa im bude ťažšie
vracať celé rozpočty späť. Hlavne ak
niektorí vyhodnotia, že to pre nich môže
byť viac efektívna forma podpory.

Karin Poljovka

Peter Csemez

Managing Director
paravan interactive

Account Director
SHARKANI

Marek Benco

Head of Strategy & Data
Zenith

Radikálna
zmeny
nastala pri
rozhodovaní
o výbere
mediatypov.

Patrik Vavrovič

Managing Director
ContentFruiter

Aj tí najkonzervatívnejší klienti
dopytujú inovatívne riešenia.
Kým základné princípy zostali
nezmenené, všetci si uvedomujú, že digitálny vlak sa rozbehol
až priveľmi rýchlo a nenaskočiť
naň môže znamenať koniec. Pre
marketing značky je dôležitá
konzistentnosť, a to stále platí – aj
v horších časoch.
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Akú najväčšiu zmenu v myslení zadávateľov ste spozorovali?

Rasťo Bahurinský
CEO
THIS IS LOCCO

Veľkosť a zásadnosť nutných zmien bola v jednotlivých segmentoch
výrazne odlišná. Niektorým zadávateľom postačilo, ak dodržali
celospoločenské nariadenia a dokázali bez veľkých zmien pokračovať podľa pôvodných plánov, ktoré si nastavili ešte pred vypuknutím pandémie. Okrem vypustenia osobného kontaktu sme v našej
spolupráci nezaznamenali v podstate žiadne zmeny. Zadávatelia z
dotknutejších segmentov museli logicky tých zmien v nastavení a vo
fungovaní urobiť viac a oveľa zásadnejších. Zvolili krátkodobejšie plánovanie, pocítili nutnosť byť ešte viac opatrní a aktuálni v komunikácii a mediálny budget sa výrazne presunul do onlinu. Vo všeobecnosti
museli však všetci prijať fakt, že tu pandémia je a bude mať určite
nejaký vplyv na všetky segmenty.

Michaela Chovancová
Account Manager
iProspect

Značky chcú
komunikáciou
prispieť
k sociálnej
zodpovednosti.

Rok 2020 bol rokom nových kreatív a odkazov. Značky si uvedomili, že so starými produktovými
spotmi sa treba rozlúčiť, a vymenili ich za nové vizuály, v ktorých
sa zameriavajú na vážnejšie témy
a na celospoločenský dosah, teda
vo všeobecnosti – chcú svojou
komunikáciou prispieť k sociálnej zodpovednosti. Takisto je na
vzostupe natívny obsah, ktorý si
zadávatelia obľúbili, čo koniec
koncov súvisí aj s novým štýlom
komunikácie.

Viac ako kedykoľvek predtým sme spolu
s našimi klientmi dávali priestor empatii
a témam, ktoré mali nielen biznisový,
ale aj celospoločenský charakter. Mnohé
značky si vďaka ľudskej komunikácii
získali extra pozornosť. Niektorí zadávatelia sa tiež museli naučiť, ako efektívne
pracovať s novými dátami.
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Výrazná prioritizácia DX
procesov na každej úrovni,
ale aj väčšia opatrnosť v rozhodovaní. Ešte viac narástla
dôvera klientov v poradenstvo a konzultácie.

Matej Marček

Digital Dept Director
2CREATE advertising

Marián Hlinka

Client Service Director,
Elite ML

Efektívne využívanie budgetov. Úplne
jednoznačne. Kým v predcovidovej dobe
sme si vedeli často s klientmi „uletieť“
na rôznych netradičkách, v druhej
polovici roku 2020 až podnes vidíme,
že aj keď sa budgety nezmenšili, tak sa
zefektívnili a viac sa pozeráme na výkon.
No a, samozrejme, budgety z OOH sa
zmenšili a ak sa neškrtli, presunuli sa
napríklad na sociálne siete, prípadne do
obsahu, čo súvisí so správaním ľudí.

Pavol Schejbal

Head of Client Services
Visibility

Kornélia Pazderková

Social Media Ideamaker
Zaraguza

V roku 2020 zadávatelia čelili mnohým výzvam spojeným s pandemickou situáciou, ktorá pretrváva
do dnešných dní. Oveľa väčší dôraz
sa začal klásť predovšetkým na
strategické plánovanie a efektivitu vynaložených prostriedkov na
marketingovú komunikáciu. Tá sa
vo veľkej miere u väčšiny zadávateľov presunula primárne do online
prostredia. Zároveň si zadávatelia
začali uvedomovať aj potrebu
digitálnej brand awareness, ktorá
je prepojená so spoločenskými
témami, najmä v oblasti solidarity
a vzájomnej pomoci.

Dôraz
na strategické
plánovanie
a efektivitu
vynaložených
prostriedkov
na marketingovú komunikáciu.

Ako najväčšiu zmenu vnímame
vyššiu chuť/potrebu byť prítomní
v online priestore, ale zároveň pochopiteľne aj vyšší dôraz na analýzu
dát a návratnosť investície.

Je to ešte väčší dôraz na efektívnosť
a zvýšený tlak na každé investované euro, a to najmä z hľadiska
krátkodobých cieľov. Online akcie/
konverzie sa stali primárnym cieľom
kampaní aj „non-ecommerce“
klientov. Online reklama už takmer
u žiadneho zadávateľa nie je vnímaná ako „fancy“ doplnok v rámci mediamixu, ale stala sa nevyhnutným
nástrojom pre fungovanie biznisu.
Zadávatelia začali tiež výrazne viac
riešiť kontext reklamného priestoru
a citlivejšie pristupujú k otázke,
v akom prostredí je ich komunikovaný odkaz umiestňovaný.

Michal Kubo
CEO
ptagroup

Väčší dôraz
na efektívnosť
a zvýšený
tlak na každé
investované
euro.

Tomáš Leiblinger
kreatívny riaditeľ
Kreativ gang

Začali dôverovať online marketingu
ako jednému z predajných kanálov.
Vidíme, že rozmýšľanie zadávateľov
sa posúva smerom k digitálu čoraz
viac. Aj tradične onlinovo skeptické
značky začali pozerať aj na možnosti v digitáli a svoje budgety presúvať
z médií aj do online sveta. Značkám
viac záleží na zákazníckej podpore a odporúčaniach. To vidíme aj
v trende influencerov. Zadávatelia
viac investujú aj do svojich vlastných platforiem, webov, e-shopov
či aplikácií.

Značkám
viac záleží na
zákazníckej
podpore
a odporúčaniach.

Matúš Hacker

Planning & Digital Director
UNIVERSAL McCANN

Milan Markovič
COO
Effectix SK

B2B segment čoraz viac využíva
marketingové nástroje z B2C
segmentu. Budgety z offline marketingových aktivít, ako napríklad
eventy, sa presunuli do digitálu.
Stále viac našich klientov sa orientuje nielen na samotný výkon,
ale aj na budovanie brandu, aby
v záplave konkurencie boli prvou
voľbou pre klientov.

Robo Háger

Marketing Director
ui42

Zadávatelia
si uvedomili
dôležitosť
práce na
obsahovej
stránke svojho
e-shopu.

Na trh vstúpili mnohí tzv. noví
zadávatelia (majitelia kamenných
predajní, distribútori, výrobcovia
a iní), ktorí pred koronou neboli
v online prostredí. Tí sa chceli čo najrýchlejšie dostať do onlinu. Viacero
online ostrieľanejších klientov za
nami prichádzalo a prichádza s konkrétnejšou predstavou. Majú jasné
čísla, ako ich online biznis fungoval
doteraz. Bavíme sa o konkrétnych
cieľoch firmy, kde chcú byť v online
kampaniach, v online predaji do 2 – 3
rokov. Veľké množstvo zadávateľov si
takisto uvedomilo dôležitosť práce na
obsahovej stránke svojho e-shopu.
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Akú najväčšiu zmenu v myslení zadávateľov ste spozorovali?

Nina Foltánová

Account Director
DIGILINE

Na začiatku pandémie niektorí klienti reagovali vypínaním
kampaní. Znížili však nielen svoju
viditeľnosť, ale nechali priestor
svojej konkurencii. Postupne však
väčšina klientov zmenila stratégiu
tak, aby sa čo najviac prispôsobili
nielen zmene situácie, ale aj správaniu svojich zákazníkov. Pochopili, že vypínať svoje reklamy v čase
krízy sa neoplatí.

Väčšina klientov uchopila situáciu okolo
COVID-19 ako príležitosť a signál, že
musia v digitálnom prostredí poriadne
pridať. Začali si omnoho intenzívnejšie
uvedomovať svoj technologický dlh,
museli sa adaptovať na nový normál
a presunúť do digitálneho prostredia
nielen marketingové rozpočty, ale aj
firemnú kultúru a vlastný mindset.

Radovan Pišný

Head of Digital
& New Biz Development
WAVEMAKER
Komunikačnú defenzívu po prvotnom šoku veľmi rýchlo vystriedal
pragmatizmus a ešte väčšia chuť
na dobre cielenú, a tým efektívnu
komunikáciu v online priestore.
MS200000/00

Vladimír Cintula

Chief Digital Strategist
RIESENIA

Karol Hollosy

Account Director
GALTON Brands

Najdôležitejšou otázkou zo strany
klienta pri prezentovaní nových
stratégií sa stala „A viete odhadnúť, koľko mi táto investícia
zarobí?” A je to tá najsprávnejšia
otázka, ktorú by si mali zadávatelia osvojiť natrvalo.

Juraj Kováč

Kreatíva v digitále

Creative Director
THIS IS LOCCO

Kreatíva v kultúre dát
Miesto kreatívy v digitálnej dobe big data, retargetingov,
programmatikov či AI generated reklám.
Všetko potvrdzujú aj čísla, skúsenosti, dopyty:

Digitalizácia, digitalizácia, digitalizácia.

To, že je kreativita protipólom technológií, už dlho neplatí. Žijeme vo
svete, ktorý ovládajú stroje, a veľkú časť svojho bdelého času trávime
pred obrazovkami. Máme tam známych, mnoho z nich sme možno ani
naživo nestretli. Správame sa tam trochu inak, prikrášľujeme svoj život
na Instagramoch či vyjadrujeme svoj názor oveľa ofenzívnejšie ako naživo
vo facebookových komentároch. Dokonca si už vieme cez NFT kúpiť
digitálne umenie. Skrátka, je to taký alternatívny svet s vlastnou kultúrou,
princípmi a správaním.

To počúvame už pár rokov, ale práve s príchodom pandémie nabrala spád.
To, čo by normálne trvalo päť rokov, sa stihlo za jeden. Tradičné offlinové
značky otvárali e-shopy. E-shopy boli zrazu v offlinových médiách, a tak
bol celý digitálny svet hore nohami. Skrátka všetci búšili mediálne budgety
a svoje aktivity do onlinu. Prirodzene, nastal pretlak.
A práve kreativita sa stala tou tajnou zbraňou, ktorá pomohla odlíšiť tých
úspešných.

A tejto „digitálnej kultúre“ sa prispôsobil aj marketing.
Máme tu retargetingy, ktoré nás naháňajú, nech sme kdekoľvek, programatické nákupy, ktoré nás presne zacielia, dokonca už headliny a vizuály
skladá umelá inteligencia. Až to znie, že kreatívna agentúra bude o chvíľu
nepotrebná. No práve naopak.

Ako na kredátivitu?
Kreatíva vychádza z dát.

Performance based firmy ako Dedoles či Gym Beam narazili na strop,
ktorý dosiahnu s performance kampaňami, a museli začať komunikovať
brandovo, aby porástli. Firmy, ktoré nemajú spendy na veľké performance
kampane, musia byť kreatívne výrazné, aby si ich klient všimol a prerazili
budget spomenutých gigantov. Úspešná kreatíva však využíva všetky
technologické možnosti, a to v dnešnej dobe hlavne dokonalý prístup
k dátam a ich vyhodnoteniu, a reflektuje digitálnu kultúru, v ktorej žijeme.

Dáta ako samotná kreativita

Dáta ako zdroj strategických a kreatívnych insightov je tu odjakživa.
Dnes je však iný spôsob, akým ich zbierame. Či už sú to prieskumy
trhov, dotazníky alebo dedikované nástroje na zber určitých dát, ako
napríklad výkonnosť videí Google brand lift či interné nástroje na
meranie user experience. Tých data pointov na hľadanie insigthov
je však obrovské množstvo, pokojne aj pocitových. Čo má práve
lajky, views, čo zaplavuje Instagram? Rovnako je k dispozícii kopa
prieskumov, v ktorých sa dá nájsť insight.
Napríklad známa
kampaň Barilla
playlist timer
vznikla na základe
štúdie o používaní
voice asistentov
v domácnosti,
kde je kuchyňa
treťou najčastejšou
miestnosťou.

Niektoré dáta sú už samy osebe také zaujímavé, že sa z nich stáva
kampaň.
Legendárne sú v tomto kampane Spotify.

Rovnako super však s dátami robí aj Strava, ktorej year in sports
zaplavujú Instagramy.

Dnes máme toľko data
pointov, že je absolútne
neospravedlniteľné nepoužívať
ich pri tvorbe kreatívy.

www.strategie.sk | Digitálne agentúry

19

Kreatíva v digitále

Najväčší risk je neriskovať

Aim for fame

Je faktom, že social media algoritmy odmeňujú kontroverzné
a výrazné témy.
A to vychádza z toho, čo ľudí zaujíma a vyvoláva v nich reakcie.
Pri tom objeme reklamy a obsahu, ktorý všetci konzumujeme,
je najhoršie urobiť niečo priemerné, to sú vyhodené peniaze.
Reklama sa stáva len šumom. Netreba sa teda báť riešiť
kontroverzné témy alebo výrazné či netradičné exekúcie.
Ak to dobre trafíme, tak reklama prehluší vďaka kreativite
konkurenciu s oveľa väčšími budgetmi. A ak nie? Tak to zle vypáli,
ale o dva dni to už ľudia neriešia, lebo tak rýchlo sa menia témy
v online.

Aj napriek všetkým možnostiam targetingu sa vypláca stavať
kampaň tak, aby mala čo najväčší zásah s cieľom urobiť značku
slávnou.

Internet tento prístup ešte akceleruje. Keď sa reklama dostane
do jeho kultúry, prichádza organický efekt, robia sa memečka,
spontánne prezdieľavajú videá a kampaň zľudovie.
Napríklad Snickers cielili na širokú masu s top celebritami
v legendárnej kampani Keď si hladný, nie si to ty.
V prvom roku zvýšili predaj o 15,9 percenta a market share
narástol v 56 krajinách z 58. Pri ustálenej značke.

Konkurenciou totiž nie sú len iné
značky, ale celý internet, médiá,
umelci a kamaráti.

Dobre trafená „kontroverzná“ téma žien za volantom, 50 eur
budget a výsledok skoro milión views.

Stiera sa hranica medzi reklamou a obsahom. Preto pri tvorbe
kampane nebojujete len s „reklamami v bloku“, ale aj s novým
klipom Rytmusa či tlačovkou Matoviča.

Ľudia majú problém s pozornosťou? Vôbec
Majú problém s priemernou reklamou. Ľudia sa dnes odhodlajú
pozerať celú sériu Stranger Things naraz, lebo ich to baví. Preto
vyhovárať sa na skrátený čas pozornosti je hlúposť. Treba však
reklamy stavať podľa špecifickej online dramaturgie, hneď zaujať
a udržiavať pozornosť. Dôkazom je, že najúspešnejšie reklamy na
Youtube majú viac ako 1,5 minúty.
Človek si nepovie, že tento čas na sociálnych sieťach si
vyhradzujem na pozeranie reklám. Reklama je iba každá piata
v našom feede.

2 min 52 sec. je priemerná dĺžka
najúspešnejších reklám v US podľa
Google YouTube Ads Leaderboards
2020.
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Za posledný rok sa u nás dokázali presláviť reklamy Dedoles či
Bažant ’73.

Dlhodobosť aj v online

Technológia nie je idea

To, čo funguje v offline, funguje aj v online. V online priestore vie
značka pravidelnejšie komunikovať a má viac príležitostí budovať
brand. S používateľom sa stretávame na rôznych miestach, preto
je dôležité pracovať s ním v čase a nastaviť vhodnú kreatívu pre
každý krok používateľskej cesty.

Online svet je fascinovaný technológiami.
Aj marketéri sú fascinovaní technológiami.
Keď sa objaví niečo nové, máme nutkanie byť prvými, čo to použijú
v kampani.
Pretože inovácia sama prináša pozornosť. To je však lenivý prístup,
inovácia musí priniesť úžitok a byť jasne napojená na značku. Lebo
zážitok so značkou vždy prekoná prázdnu inováciu.
Dve kampane z bankového sektora, ktoré takto vhodne využili
technológie, sú The Next Rembrandt a Bejby Blue Tatra banky.

Dlhodobé budovanie značky sa vypláca, prináša väčší zisk ako
„akciová“ komunikácia.

Ako sponzor holandského umenia vytvorilo ING novú maľbu
Rembrandta na základe analýzy jeho vyše 300 diel, následne AI
nakreslilo tento obraz a výsledok obletel svet.

Liptov bol medzi prvými značkami vo svojej kategórii na FB aj IG
a každoročne spúšťa brandové online kampane. Keď sa v roku 2019
rozhodol preskupiť väčšinu budgetu do onlinu s výraznou brandovoaktivačnou kampaňou, prinieslo to najväčší nárast predaja bryndze
v histórii – 17,24 percenta. Zisk dokonca narástol o 28 percent.

Copywriting pre digitálnu kultúru:
Ľudia radi čítajú
Hovorí sa, že treba byť čo najstručnejší, že ľuďom sa dnes nechce
čítať. Pravdou pritom je, že ľudia teraz čítajú viac ako kedykoľvek
predtým. Sme ochotní prečítať si každý deň kvantum informácií na
internete – ak nás to baví. Copy by nemalo byť čo najkratšie, copy
by malo byť čo najlepšie.

Bejby Blue
neprinášala len
technologický
zážitok Unreal
enginu,
ale hlavne
reflektovala
celú digitálnu
kultúru mladých,
ktorej súčasťou
sa stala. A to
je dokonalé
napojenie na
hodnoty Tatra
banky ako
digitálneho
inovátora.

Ľudia radi čítajú a ešte radšej píšu
Copy v digitále nie je monológom, ale dialógom. Ak sa nám podarí
otvoriť živú diskusiu a dosiahnuť interakciu so svojím publikom,
nezvyšujeme len svoj zásah, ale pomáhame budovať k značke lepší
vzťah. Dnes už nehovoríme ľuďom; hovoríme s ľuďmi.
Slová majú silu
V pozitívnom aj negatívnom zmysle. Jeden štvorslovný tweet
Burger Kingu (Women belong to kitchen) popudil obrovské
množstvo ľudí, pritom si stačilo počkať na pointu (málo kuchárok
na profi úrovni). Treba myslieť na to, že v digitále majú slová ešte
väčšiu váhu než v iných médiách, lebo sa môžu oveľa rýchlejšie
dostať k oveľa väčšiemu publiku.
Michal Roháček, Copywriter, THIS IS LOCCO

Zhrnutie:
Úlohou kreatívy je dnes integrovať technológie a ľudské insighty
s náladou v spoločnosti. Obohatiť tak to, čo funguje roky,
o technologické možnosti, tvrdé predaje nechať na performance
nástroje, a o to viac sa venovať hľadaniu insightov v dostupných
dátach. Tie pretaviť do kampaní, ktoré sa stanú súčasťou digitálnej
kultúry, v ktorej sa šíria organicky. A tým sa kreatíva stáva hlavnou
konkurenčnou výhodou značky v online.
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Aký bude digitálny marketing a jeho priority v roku 2021?

Svedomitá práca s dátami, aktuálnosť

a aj Cookies-less budúcnosť

Richard SZAbó

Digital Research
& Programmatic
UNIVERSAL McCANN

V 2021
môžeme
očakávať
vznik
publisherských data
poolov pre
získavanie
relevantnejších používateľských
segmentov.

Opticky sa rok 2021 bude niesť v znamení
„Cookieless Future“, diskusií o ochrane
súkromia a zbere informácií o používateľoch a etike ich využívania v marketingu.
Pomerne radikálna zmena v získavaní dát
o používateľoch bude v konečnom dôsledku
znamenať vyčistenie poľa dátových hráčov,
kde ostanú najmä kvalitní provideri, ktorí
už dnes ubezpečujú trh, že sú pripravení
na prechod na 1st party cookies. V 2021
môžeme očakávať vznik publisherských
data poolov pre získavanie relevantnejších
používateľských segmentov. V prvých fázach
prechodu očakávame tiež nárast významu
kvalitného kontextového cielenia. V roku
2021 môžeme tiež očakávať rast relevancie
menších a rastúcich sociálnych platforiem
vrátane audio formátov cez rôzne dostupné
kanály. U lokálnych publisherov bude pokračovať snaha o kvalitné a štandardizované
uchopenie programatického nákupu vrátane
už spomínaného dátového cielenia. Môžeme
tiež očakávať vyššiu ponuku kreatívnych
rich media formátov s možnosťou in-format
engagementu, ktoré budú dostupné na
rastúcom inventory.

Tým, že sa značky otvorili online marketingu,
očakávame trend nárastu digitálnych riešení,
pri ktorých by sa mal klásť väčší dôraz na
transparentnosť značiek. Dáta nám ukazujú, že
ľudia sú už unavení z hoaxov a iných zavádzajúcich informácií. V roku 2021 preto budú
potrebovať, aby sa spoločnosti zamerali na
pravdivosť obsahu. Takto si dokážu vybudovať dlhodobý vzťah so zákazníkmi, ktorý je
prospešný pre obe strany.
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Veronika Caková

Marketing Manager
Performics

Michal Behunek

Performance
& Programmatic Lead
Zenith
Neočakávame, že sa bude
zásadne odlišovať od toho
z roku 2020. V prípade, že
sa nám v rozumnom čase
podarí s pandémiou úspešne dobojovať, digitálny
trh by na Slovensku mohol
opäť zaznamenať mierny
nárast, pričom bude naďalej
pokračovať v nastolených
trendoch – rast e-commerce, rast programmaticu,
rozkvet influencerských
spoluprác, ďalší rast videoformátu, ešte väčšie zapojenie machine learningu do
nákupu reklamy atď.

Už teraz môžeme vidieť, že
stále pokračujeme v tom,
čo sa začalo v roku 2020.
Vznikajú rôzne online
eventy, značky sa sústreďujú na online kampane
a do popredia sa stále tlačia
livestreamy. Všetci sa snažia
svojmu zákazníkovi priniesť
virtuálny zážitok a získať si
ho. Aj z toho dôvodu bude
veľmi dôležité dbať na
samotný obsah a pozerať sa
na veci z pohľadu kreatívy,
a nie iba z využiteľnosti
rôznych formátov.

Digitálny
trh by na
Slovensku
mohol opäť
zaznamenať
mierny
nárast.

Andrea Michajlová
Creative Director
Promiseo

Ján Laurenčík

Senior konzultant
Basta digital
Rok 2021 v digitáli už bude „normálny“. Všetci si už zvykli na obmedzenia či prácu z domu. Značky už majú overené, ktoré formáty
im fungujú aj počas prísneho lockdownu. Predpokladám, že po
uvoľnení opatrení nastane ošiaľ a ľudia budú chvíľku míňať viac ako
bežne v snahe dobehnúť zameškané. Prioritou pre značky by mal byť
konkrétny plán marketingovej komunikácie na obdobie po uvoľnení
a na obdobie prípadného ďalšieho lockdownu. Argument, že to nikto
nečakal, totiž už neobstojí. Pod konkrétnym plánom mám na mysli
výšku rozpočtu pre obdobie uvoľnenia vs. lockdownu, využívané kanály, intenzita komunikácie. Patria tam aj také detaily ako aktualizácia otváracích hodín v Google My Business profile v Mapách Google.

Jakub Gombár
Teamleader
Invelity

Prioritou
aj naďalej
ostane
schopnosť
rýchlej
adaptácie
vzhľadom
na meniacu
sa situáciu
či aktuálne
opatrenia.

Prioritou aj naďalej ostane schopnosť rýchlej adaptácie vzhľadom
na meniacu sa situáciu či aktuálne
opatrenia. To sa bude odrážať tak
na mixe jednotlivých kanálov, ako
aj v samotnej komunikácii a kreatívach. Predpovedať podobu
digitálneho marketingu po zvyšok
roku si netrúfam, práve preto
sme pripravení čeliť jeho výzvam
a pružne reagovať na príležitosti,
ktoré nám ponúkne.

Zatiaľ to vyzerá tak, že rok 2021 sa veľmi
nebude odlišovať od minulého roku.
Prioritou je rozhodne to, aby prežila s
čo najmenšími ranami drvivá väčšina
značiek. A to najmä zo segmentov,
ktoré pandémia postihla najviac, teda
kultúrnu oblasť, služby, turistický ruch
alebo gastro.

Adam Mészáros
Digital Account
Manager Senior
daren & curtis

Netrúfam si predpovedať. Určite bude zaujímavé pozorovať správanie firiem pri postupnom návrate do normálneho života, nakoľko sa vrátia späť do „starých koľají“,
alebo či, naopak, zistia, že vlastne ten „nový normál“
nie je vôbec taký zlý. Evidujem, že sa chystajú nejaké
zmeny súvisiace s Cookies, čomu sa budeme musieť
prispôsobiť v rámci digitálnych kampaní, ale myslím si,
že pre konečného spotrebiteľa to nejaká zásadná zmena
nebude. Myslím si, že mnoho firiem sa bude snažiť vyťažiť
z eufórie, ktorú prinesie koniec pandémie a opäť to bude
o tom, akou formou. Som si istý, že veľké e-shopy budú
praskať zľavami typu „hurá do normálu – kúp si všetko,
čo si doteraz nemohol“. Treba si uvedomiť, že uvoľnením
opatrení ľuďom zázračne neskončia problémy, ktoré sa
posledný rok akumulovali, nákupné správanie bude stále
ovplyvnené. Určite zostanú veľmi dôležité online eventy,
budovanie si imidžu a reputácie prostredníctvom sociálnych sietí a prechod na pokročilejšie dátové technológie.

Radovan Pišný

Head of Digital
& New Biz Development
WAVEMAKER
Bude ešte viac dátový a programatický. V jeho 2. polroku téma
dát naberá na buzze v mediálnom
priestore, ale i v hlavách marketérov. Začíname sa pripravovať na
cookie-less budúcnosť. Tá nás opäť
preverí, akí sme vynaliezaví.

Rok 2021
bude ešte
viac dátový
a programatický.

Ján Papač

Stratég a Media Planner
TRIAD
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Bude taký, aká bude spoločnosť.
Pokiaľ neprejde pandémia, bude
hrať prím podobne ako minulý rok.
Značky však postupne prinášajú aj
nekoronové témy a dostávajú sa tak
do normálu. Bude naďalej reagovať na potreby blízkosti ľudí, ako
napríklad Clubhouse, ktorý rýchlo
vzplanul začiatkom roka.

Juraj Kováč

Creative Director
THIS IS LOCCO

Vladimír Cintula

Chief Digital Strategist
RIESENIA

Digitálny marketing v roku 2021
bude ešte viac vyhľadávaný a docenený, bude sa rozrastať o nových
priaznivcov, a to aj „vďaka“ momentálnej dobe, ktorá upriamila pozornosť podnikateľov na možnosti
marketingu v digitálnom priestore,
ktorý naozaj netreba podceňovať.
Digitálny rok 2021 prináša aj novú
vlnu a ešte nepreskúmaný priestor
s vysokým impresným potenciálom na generáciu Z cez platformy
Tik Tok a Instagram nástroje, ako
napríklad AR filtre. Prioritou digitálneho marketingu sú pútavé vizuály,
kreatívny obsah, vhodná kombinácia digitálnych nástrojov a správne
načasovanie.

Simona Páľuš
Art Director
SHARKANI

MS203806/01

Nepreskúmaný
priestor
s vysokým
impresným
potenciálom
na generáciu Z
cez platformy
Tik Tok
a Instagram.

Hlavná priorita marketingu –
zvyšovať predaje – sa nezmení ani
v roku 2021. Reklamné agentúry aj
zadávatelia sa však budú musieť
popasovať s koncom podpory
cookies tretích strán v prehliadači
Chrome. To bude znamenať menej
možností, ako cieliť online reklamu.
Rozsah dosahov, ktoré táto zmena
prinesie, sa rôzni podľa toho, akého
experta alebo autority sa práve
pýtate. Určite to však v konečnom
dôsledku znamená, že horšie
možnosti cielenia reklamy budú
musieť byť kompenzované lepšou
a účinnejšou kreatívou.

Ako u koho. Niektorí budú doháňať
zabudnuté, zanedbané alebo „uškrtené“ kvôli budgetom. Niektorí svoj
online marketing posilnia, lebo
zistia, že OOH a outdoor im vlastne
nechýba. Všeobecne si myslím, že
bude pokračovať efektívne a racionálne správanie, pretože takmer
každý rokom 2020 a začiatkom 2021
nejako utrpel a ono sa to prejaví
všade, aj v online marketingu.

Marián Hlinka

Client Service Director
Elite ML

Pali Krutý

Media & Data Director
Zaraguza
Treba pracovať naozaj svedomito,
mať kvalitné dáta a správne ich
interpretovať a na základe toho sa
rozhodovať. Keď sú základy kvalitné
a vyzreté, treba ich zaťažiť premyslenou kreatívou, posolstvom a tiež
mediálnymi investíciami. V dobe,
keď sme všetci online a nie príliš pozorní, je kľúčový mediálny prístup,
ktorý hľadí na „kupovanie pozornosti“. Korona digitálnu sféru a jej
rast zrýchlila. Dopyt po digitálnych
službách rastie a firmy by si mali
vyberať najlepších partnerov, ktorí
majú skúsenosti. Zaraguza je určite
jedným z nich.

Keď sú
základy
kvalitné
a vyzreté,
treba ich
zaťažiť
premyslenou
kreatívou,
posolstvom
a tiež
mediálnymi
investíciami.

Matej Marček

Digital Dept Director
2CREATE advertising

Prioritou
by mala
byť maximalizácia efektívnej práce
s dátami.

V prvom rade bude stále rásť dôležitosť poznania nielen toho, kto je
zákazník a čo kupuje, ale aj kto môže
byť zákazník a čo by mohol kupovať. Kľúčovú rolu v tom bude hrať
marketingové oddelenie klienta. CMO
nebudú len súčasťou tímu pri DX,
budú priamo drivovať procesy a mali
by aktívne vstupovať aj do produktovej a obchodnej stratégie na strane
klienta. Prioritami by pritom mala
byť kvalitne nastavená stratégia,
výrazná automatizácia a optimalizácia procesov a celkovo maximalizácia
efektívnej práce s dátami. Čoskoro sa
prestane hovoriť o delení na digitálny
a offline marketing a budeme sa
sústrediť len na to, ktoré formy marketingu najlepšie poslúžia ako nástroj
na dosiahnutie cieľa.

Prioritou bude automatizácia
procesov a kampaní, účinné
využívanie nazbieraných dát
a vhodný mix komunikačných
kanálov na zvýšenie výkonu.
Silne rezonuje používateľský zážitok vďaka personalizovanému
UX a jedinečnosť komunikácie
značiek.

Milan Markovič
COO
Effectix SK

Digitálny marketing v roku 2021 bude ten istý, resp. veľmi podobný ako ten v roku 2020, avšak práve priority mnohých firiem sa
zmenia. Už asi iba málokto bude pochybovať o tom, že online nie
je pre neho. A hoci sa svet začne opäť vracať do normálu, už iba
málokto bude mať digitálny marketing ako alternatívnu položku
v mediapláne, ale bude jeho povinnou a pevnou súčasťou. Verím,
že i táto situácia dopomôže k tomu, aby boli aktivity v rámci
neho koncepčné a dlhodobé, nie iba jednorazové výstrely. Ukázalo sa to i teraz, kde získavali body najmä firmy, ktoré už roky v
online konzistentne komunikujú. V každom prípade, pre firmy to
znamená, že v rámci online marketingu bude väčšia konkurencia,
keďže i rozpočty doň budú rásť pravdepodobne ešte významnejšie ako doteraz. A na to je potrebné sa pripravovať už teraz.

Patrik Vavrovič

Managing Director
ContentFruiter

Robo Háger

Marketing Director
ui42

Osobne si myslím, že rok 2021
bude zameraný hlavne na interakciu medzi e-shopmi a zákazníkmi, napr. chatboty, messanger
marketing, prípadne nakupovanie
cez live stream. Čoraz viac do
popredia sa budú tlačiť nástroje
umelej inteligencie (AI). Okrem
toho očakávame rastúci tlak
na tzv. care fázu, čiže retenciu
zákazníkov.
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Juraj Sasko
Partner
Visibility

Veľkí hráči
zostanú ešte
väčší a trh
sa bude
postupne
sám čistiť od
prežívajúcich
projektov.
Čo sa týka
marketingových priorít,
veľkou
výzvou bude
udržanie
ziskovosti
a maržovosti
jednotlivých
online
kanálov.

S postupným otváraním fyzického
retailového sveta by sa mali aj
čísla v e-commerce stabilizovať.
Osobne si myslím, že mnoho narýchlo vytvorených online projektov postupne skončí (rôzne služby,
iniciatívy či e-commerce), pretože
prirodzene klesne dopyt a bez
umelo vytvorenej vlny záujmu zo
strany spotrebiteľov nebudú vedieť udržať dlhodobo stabilný biznis model. V praxi to znamená len
toľko, že veľkí hráči zostanú ešte
väčší a trh sa bude postupne sám
čistiť od prežívajúcich projektov.
Čo sa týka marketingových priorít,
veľkou výzvou bude udržanie
ziskovosti a maržovosti jednotlivých online kanálov. Napríklad
v e-commerce vznikli u nás stovky,
možno aj tisícky nových eshopov,
čo prirodzene zvyšuje konkurenciu v aukčných reklamných
systémoch, ale dopyt zákazníkov
sa zastabilizuje či dokonca klesne,
preto jasné CPA, PNO či CPL modely budú kľúčové pre udržateľnosť
digitálnych projektov.

MS203835/03

WEBSITE STORY
Úspešné príbehy webov,
ktoré predávajú
Inšpirujte sa #akonato na
online e-commerce podujatí
už 19. mája 2021
Zaregistrovať sa môžete na
www.slsp.sk/websitestory

Svet sa nebude deliť na online a offline,
ale budú vznikať nové technológie. Tie
pomôžu firmám udržať sa v hre. V 2020
sme videli, že napríklad gastro segment
nebol technologicky pripravený na
donášku jedla či služby ako vyzdvihnutie
jedál. Firmy sa budú musieť prispôsobiť
dobe, inak neprežijú. Marketéri budú
musieť ešte viac rozumieť technológiám
a byť kreatívni v spôsobe ich využitia
v marketingu. Technologická digitalizácia,
ktorú pandémia zrýchlila, prinesie posun
aj v marketingu. Priority sa zmenia a dôležité ukazovatele, ktoré rozhodnú o víťazoch na trhu, budú opäť dáta, analytika,
technologické vylepšenia, ad tech.

Lenka Krištofová
Account Manager
iProspect

Ľubomír Šimko
CEO
Kreativ gang

Z môjho accountského pohľadu
prioritou bude personalizácia reklamy
pre spotrebiteľov, potom zapojenie AI
do kampaní. Ale dôležitou témou bude
aj podpora lokálnych značiek a podnikov, ktoré to nebudú mať ľahké.

Prioritou bude
personalizácia
reklamy
pre spotrebiteľov
a zapojenie AI
do kampaní.

Marek Didák

vlastník a kreatívny riaditeľ
Hype
Určite bude maximálne poznačený
pandémiou, zrejme ešte viac ako
2020. Na jednej strane sa v minulom
roku spoločnosti prispôsobovali
narýchlo, teraz už mali možnosť
pripraviť sa. Na strane druhej však
vďaka dlhotrvajúcemu lockdownu
mnoho odvetví „krváca“, čo sa
prejaví aj v ich marketingových
budgetoch. Myslím si, že ak spoločnosti zvládnu komunikáciu smerom
k trhu a zamerajú sa na inovácie,
môžu z celého pandemického obdobia vzísť noví víťazi.

Ak spoločnosti zvládnu
komunikáciu
smerom
k trhu
a zamerajú sa
na inovácie,
môžu z celého
obdobia vzísť
noví víťazi.

Nebude odlišný od
minulého roku. Spoločnosti, ktoré budú môcť
opäť naplno podnikať,
tak sa budú snažiť
dobehnúť straty z pandémie, čoho následkom
budú väčšie výdavky do
online marketingu.

Peter Csemez

Managing Director
paravan interactive

Očakávame stále zvýšený
záujem o komunikáciu v online
priestore. Taktiež predpokladáme pravidelnejšie využívanie
počas pandémie už čiastočne
„ochytaných“ hybridných riešení komunikácie, čo sa prejaví
napr. pri organizácii eventov,
ale aj pri bežných nákupoch vo
forme integrovaného prístupu
k marketingovým kanálom.

Marián Kunštek

Head of Media Buying
DIGILINE

Predpokladám posilnenie trendov nastavených v roku 2020,
predovšetkým nárast ecommerce, a čoraz častejšie využívanie
nových technológií/AI, rozšírená
realita, prepracovanejšie chatboty
a hľadanie riešení, ako priniesť
zákazníkovi zážitok zo samotného
nákupu. Vnímam aj narastajúcu
snahu lokálnych médií o individuálne a komplexné projektové riešenia pre jednotlivých inzerentov,
a teda nárast kvalitnej natívnej
komunikácie.

Marek Petriľák

Marketing Specialist
GALTON Brands

Zmeny sa
dotknú aj
využívania
AR a VR
technológií,
ktoré sa
v dôsledku
lockdownu
adaptovali
omnoho
rýchlejšie.

V dôsledku nečakaných zmien minulého roka
zaznamenávame obrovskú vlnu digitalizácie,
ktorá bude bezpochyby silnieť aj v roku 2021.
S istotou môžeme povedať, že dôjde k nárastu online komunikácie značiek a pozorovať
budeme aj zmeny produktového portfólia
a rebrandingy značiek s dôrazom na využívanie digitálnych technológií či pokračujúci
rast e-commerce segmentu.
Zmeny sa dotknú aj využívania AR a VR
technológií, ktoré sa v dôsledku lockdownu
adaptovali omnoho rýchlejšie, čo súviselo
najmä s vyhľadávaním nových foriem zábavy. Na vzostupe bude tiež budovanie vzťahu
spotrebiteľa so značkou prioritne v digitáli.
Dôležitá bude tvorba interaktívneho a zábavného obsahu (gaming), produkcia videí
a podcastov, rastúci trend vizuálneho vyhľadávania (napr. Pinterest Lens), nákupu cez
sociálne siete (social-commerce, shoppable
posts) a pokračujúci trend používania chatbotov či hlasových asistentov (voice-search).

Michal Kubo
CEO
ptagroup
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Rozhovor

Dôležitým faktorom je získa

v podobe inter
O programatickom
nákupe v roku 2020
a tom, ako ho ovplyvní
prichádzajúca cookiesless éra, sme sa
rozprávali s Jozefom
Šajdíkom, ktorý
v agentúre iProspect
(dentsu brand) zastáva
pozíciu Programmatic
& Technology Directora,
a Managing Directorom
Romanom Šebom.
S: Programmatic v roku 2020 medziročne
narástol o sedem percent a jeho celkový
objem bol 16 miliónov. Čomu pripisujete
v porovnaní s rokom 2019 rast?
J. Š.: Investície do digitálneho marketingu majú
každý rok stúpajúci trend, rovnako sa to týka aj
programatického nákupu, ktorý zaznamenáva
každoročný nárast. Na jednej strane je to tým,
že čoraz viac agentúr už začalo využívať tento
spôsob nákupu, a na druhej strane aj tým, že
mnoho vydavateľov/médií zaradilo svoj reklamný
priestor do predaja prostredníctvom tejto formy.
Je takisto vhodné spomenúť, že programmatic sa
stáva atraktívnym spôsobom nákupu digitálneho
priestoru pre čoraz viac agentúr, keďže jeho možnosti a využitie v praxi je čoraz väčšie a prináša
do komunikácie klienta mnoho výhod, o ktorých
sa už veľa popísalo. Zároveň vnímame, že na trhu
už aktuálne operuje mnoho šikovných ľudí, ktorí
sa, či už na strane média alebo agentúry, primárne venujú tejto oblasti a neustále ju rozvíjajú.
Väčšinou sa tak deje v zmysle prvotných testov
nových technológií, následne aj ich samotné
použitie v praxi, čo má takisto veľký podiel na
náraste investícií. No a v neposlednom rade je to
aj v prípade technologických spoločností, ktoré
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Jozef Šajdík

pôsobia na tomto poli a neustále vyvíjajú a zlepšujú svoje produkty.

S: Programatický nákup bol ešte pred
niekoľkými rokmi veľkou neznámou. Čo ovplyvnilo rozhodovanie?
J. Š.: Áno, v minulosti bol programmatic považovaný za akýsi „buzzword“, ktorý čiastočne
budil záujem u klientov a úlohou agentúry bolo
vysvetliť, čo to vlastne je a presvedčiť klienta na
tento spôsob nákupu, pričom jeho výhody boli
jednoznačné, avšak možno niekedy ťažšie pochopiteľné. Na druhej strane lokálne médiá boli
skôr opatrné, strážili si svoje inventory, nechceli
ho sprístupniť v rámci programatického nákupu
a pristupovali pomalšie k jeho implementácii.
Táto situácia sa už zmenila, viacerí klienti sú už
edukovaní, chápu jeho význam a uvedomujú si
jeho prínosy. Rovnako to vidíme aj na strane publisherov, významní hráči na mediálnom trhu majú
naplno implementovaný programatický predaj,
poskytujú širokú paletu formátov a dokážu
efektívne manažovať svoje inventory. Všetky tieto
faktory a, samozrejme, aj mnoho ďalších sa následne odrazili na stúpajúcom trende investícií.

Roman Šebo

S: Ako obstál programmatic na našom
trhu v roku 2020 v porovnaní s ostatnými
európskymi krajinami?
J. Š.: Pre porovnanie možno netreba chodiť
ďaleko. Stačí sa pozrieť na objem programmaticu v Česku a možno konštatovať, že u nás stále
nemá dominantné zastúpenie z hľadiska podielu
investícií na celkovej display reklame. Medziročný
percentuálny rast máme podobný ako v Česku,
avšak podiel na celkovej display reklame u nás
tvoril programatický nákup len 19 percent,
pričom u našich susedov to bolo viac ako 60
percent. Veľmi podobne je to aj v ostatných
digitálne vyspelých krajinách, kde programatický
nákup dominuje a dosahuje viac ako 70 percent
podielu, čo sa týka nákupu/predaja reklamných
formátov cez automatizované technologické
platformy.

S: Ktoré formáty boli v roku 2020 pri programatickom nákupe najviac preferované?
A prečo?
J. Š.: Preferencia formátov závisí od konkrétnej
agentúry/klienta v zmysle jeho komunikačnej
stratégie. U nás v agentúre najväčší podiel v rámci programatického nákupu zastrešujú štandard-

nie času používateľa

akcie

Nové nariadenia
cookies od Google budú
mať v prvých obdobiach
drastický dosah.
né formáty (takmer 60 percent investícií), potom
nasleduje videoreklama, neštandardné formáty
a minoritná časť končí v rámci audioreklamy.
Celé je to spojené aj s dostupným inventory na
trhu, keďže neustále rastie návšteva z mobilných
zariadení a tam majú najväčšie zastúpenie štandardné formáty a video. Ak sa pozrieme na štatistiky slovenského trhu jednotlivých reklamných
plôch poskytovaných v rámci programmaticu,
dominujú formáty 300 x 250, 300 x 600 a 320 x 50,
ktoré majú viac ako 30-percentný podiel, a tieto
štatistiky potvrdzujú aj naše interné dáta.

S: Ktoré formáty programatického nákupu
majú v budúcnosti potenciál najväčšieho
rastu?
J. Š.: Osobne si myslím, že v budúcnosti budú
stále atraktívne formáty zobrazované v rámci
mobilných zariadení. Médiá spolu s technologic-

kými partnermi budú hľadať spôsob, ako ich čo
najviac zatraktívniť, aby priniesli požadované
výsledky zadávateľom reklamy, čo najefektívnejšie monetizovali svoj obsah a zároveň, aby boli
„user friendly“ a zaujali návštevníkov, resp. ich
pozornosť, a to formou, ktorá pre nich nebude
rušivá, čo by mohlo mať za následok odlev ich
používateľov. Na druhej strane sú tu agentúry,
ktoré sa neustále snažia prinášať svojim klientom lepšiu a adresnejšiu komunikáciu, pričom
dôležitým faktorom je získanie času používateľa
v podobe interakcie s ich značkou/reklamou. Pre
takýto typ komunikácie potrebujú mať aj atraktívne formáty, ktoré sa zobrazujú na mobilných
zariadeniach, keďže ich potenciálni zákazníci
trávia väčšinu času práve na nich. Týmto smerom
sa bude pravdepodobne uberať vývoj rôznych
interaktívnych formátov, ktoré budú podporovať nie len budovanie značky, ale aj samotný
predaj produktov a formáty budú viac využívať
technické možnosti mobilného zariadenia.
Niektoré interaktívne formáty sú už teraz v rámci
programatického nákupu k dispozícií a myslím si,
že do budúcnosti sa dá predpokladať ich nárast.
Takisto stále pretrvávajúci rastový potenciál
majú videoformáty a myslím si, že ešte aj dlho
budú mať, keďže k dispozícii máme neustále
väčšie možnosti nákupu a optimalizácie videoformátov naprieč automatizovanými platformami, nehovoriac o globálne rastúcom segmente
tzv. Connected TV/devices, kde videoreklama,
samozrejme, dominuje. Podobný pohľad mám aj
na audioreklamu, ktorá sa u nás v agentúre stala
súčasťou viacerých kampaní a bola nakupovaná prevažne programaticky. Stúpajúci trend je
možné vnímať na zahraničných trhoch, pričom
dostupné inventory audioformátov, ktoré je možné nakúpiť programaticky, sa postupne rozširuje
aj u nás.

S: V poslednom období sa čoraz viac hovorí
o cookies-less ére, ako to ovplyvní programmatic?
R. Š.: Programmatic buying je spôsob nákupu,
ktorý sa napája na rôzne AdTech & MarTech
platformy a systémy, ktoré cookies využívajú.
Preto ho ovplyvní zásadne. Každá z platforiem
pracuje alebo by mala pracovať na implementácii vlastných technologických riešení a prístupov,
ktorými zánik cookies nahradí tak, aby poskytovali rovnakú flexibilitu v prípade využívania,
pričom musia mať zároveň na zreteli zabezpeče-

nie zachovania súkromia používateľov. Napríklad
nové nariadenia od spoločnosti Google budú
mať v prvých obdobiach drastický dosah. Predovšetkým budú chýbať riešenia a prístupy závislé
od cookies, ako napr. aktivácia a využívanie 3rd
party dát, behaviorálne cielenie a využívanie
segmentácie audiencií, retargeting atď. To všetko
bude mať nami predpokladaný negatívny dosah
na ROI ako taký.
Pokiaľ ide o marketing a využívanie systémov,
je možné tvrdiť, že marketéri budú pri využívaní
ekosystémov v akejsi „tme“, pretože budú v rámci
nich získavať menej detailov o kampaniach. Presnosť a granularita reportingu bude mať taktiež
svoje limity.

S: Čím budeme vedieť cookies v budúcnosti
nahradiť?
R. Š.: Predpokladám, že to budú riešenia založené na tzv. Identity Graph (ID Graph), pričom
tieto riešenia už existujú. Využívajú sa tu viaceré
dátové body, resp. údaje, ako napr. ID používateľa, e-mailová adresa, ID zariadenia atď., keď
sa následne za pomoci tzv. identity stitchingu
spájajú do celku, ktorým má byť práve profil
používateľa. Tento vieme potom neskôr použiť na
rôzne úlohy vrátane zacielenia reklamy. Okrem
iného sa skúma jedno riešenie pre cookies-less
budúcnosť – „Unified ID 2.0“. Ide o kolektívne úsilie založené na princípoch stanovených IAB Tech
Lab, vyvinuté firmou The Trade Desk. V tomto
prípade by mala byť cookie nahradená anonymizovanou verziou e-mailu.

S: Akými najzávažnejšími zmenami prejde
programmatic v najbližších rokoch?
R. Š.: Medzi kľúčové trendy v blízkej budúcnosti,
ktoré bude najzásadnejšie a najzaujímavejšie sledovať, no zároveň sa aj spolupodieľať
na kreovaní, bude „svet programmaticu“ bez
cookies tretích strán. Tento trend môže zásadne
ovplyvniť vývoj a využívanie programmaticu ako
takého, keďže aktuálne je programmatic od „3rd
party cookies“ značne závislý. Zároveň môže
ovplyvniť projekcie investícií do programmaticu
v blízkej budúcnosti, ktoré sú stále pozitívne
a počítajú s rastúcim trendom. Nárastu by však
zaiste mohlo pomôcť častejšie a širšie využívanie
audioformátov, nárast Connected TV zariadení
a využívanie videoformátov. No a azda sa čoskoro dočkáme aj nákupu digitálnych obrazoviek
v Out-Of-Home prostredí.
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2CREATE advertising
Matej Marček

Digital Department
Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?

Top práca 2020:
Austrotherm – Experti na polystyrén
Klient: Austrotherm
Cieľ: Vytvoriť a implementovať novú
marketingovú stratégiu
Riešenie a dosiahnuté výsledky: Pre
Austrotherm sme po niekoľkých kolách
konzultácií v rámci nami poskytovaného
BEYOND marketingu pripravili novú
komunikačnú stratégiu pre SR a ČR, ktorá
mala za cieľ jednoznačnejší pozicioning
spoločnosti a efektívnejšiu komunikáciu

na špecifické cieľové skupiny. Súčasťou,
okrem štandardných komunikačných
prvkov – web, sociálne siete, výkonnostný
marketing a pod., boli aj aktivity
súvisiace s digitálnou transformáciou
a automatizáciou, s presahom do
obchodných procesov, ktoré sa realizujú
aj v roku 2021. Podarilo sa nám dosahovať
násobné zvýšenie a skvalitnenie
generovaných B2C leadov a celkové
zjednotenie komunikácie.

Naše myslenie sa výrazne nezmenilo, zmenil
sa len spôsob fungovania. Sme dlhodobo
nastavení na filozofiu BEYOND marketingu,
čiže marketingu s presahom, a to je to, čo dnes
klienti potrebujú – agentúru, ktorá neplní len
pokyny, ale proaktívne vstupuje do obchodných cieľov, procesov, produktu a marketing
berie ako nástroj na dosiahnutie obchodných
cieľov klienta a nie ako cieľ samotný. Aj preto
sme mnohým klientom prirodzene hľadali
a vytvárali v novom nastavení nové príležitosti
na trhu, napríklad aj vďaka procesom DX, čo
značne presahuje bežný marketingový servis.
Dlhodobo väčšinu našej práce aj v minulosti
tvorila projektová práca s jasnými KPIs, meraniami a vyhodnoteniami. Situácia 2020 a 2021
len prirodzene priorizuje projektový marketing, v ktorom úspešní musia byť mimoriadne
flexibilní, proaktívni a inovatívni.

Podiel prác:
Development: 20 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 10 %
Performance: 10 %
Social: 20 %
Stratégie: 20 %

20+20+10

2CREATE advertising
Člen siete: –
Vlastník: Martin Porada
CEO: Martin Porada
Strategický riaditeľ: Eva Kupková
Riaditeľ digitálu: Matej Marček
Počet zamestnancov: 30
Web: www.2create.sk
Noví klienti 2020: Austrotherm, Brevia
Finance, Davala & Co, Ebenica, Enicos,
Espania, Felicity GH, Lyreco, RMC
Properties, SSPI, Star Development, Vision
Systems, ZaMED, Zenith Luxury RE

Klienti: Atops Development, Austrotherm,
BASF, Brevia Finance, Daikin, Daikin Europe,
Davala & Co, Ebenica, Enicos, Espania,
Felicity GH, Fundraise Capital, Ismont,
ITB development, Jablčnô, Lyreco, Macho
Consulting, MRV Invest, Novis Insurance,
Orange, púpava development, RMC Properties, RG Development, Sanagro, Smapies,
SSPI, Star Development, SČK, Staropramen,
Stella Artois, SZRB, Typografia Plus , Via
Clinic, Vision Systems, Woodrock, Woodsen,
ZaMED, Zenith Luxury Real Estate a iní
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Basta digital
Ján Laurenčík

Senior Konzultant

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Cez online vieme osloviť oveľa viac ľudí vďaka
webinárom ako na fyzických podujatiach,
ktoré sme robili dovtedy.
Potvrdzuje sa nám, že tvorba kvalitného obsahu kontinuálne prináša nové zaujímavé leady.
Obsahom nemusí byť iba text alebo článok.
Obsahom sú v našej content marketingovej
stratégii aj webináre. Prinášame na nich
zaujímavé témy na mieru pre naše kľúčové vertikály. Tými sú Financie, Automotive, Cestovný
ruch, B2B, Zdravie alebo Ecommerce.

Top práca 2020:
AkoBuk.sk pre zdravotnú poisťovňu Dôvera
Klient: Dôvera
Cieľ: Zdravotná poisťovňa Dôvera chcela
pritiahnuť ľudí, ktorí sa starajú o svoje
zdravie a nezvyknú byť chorí.
Riešenie: Prepracovaný zacielený obsah
na AkoBuk.sk sme využili, aby sme našli
a prilákali publikum zdravých ľudí pre
zdravotnú poisťovňu a motivovali ich žiť ešte
zdravšie.
Dosiahnuté výsledky: Viac ako 11 000 ľudí
začalo cvičiť! AkoBuk.sk získal približne
za rok vyše 13 000 e-mailových kontaktov
ľudí so záujmom o zdravie, ktorí súhlasia
s ďalšou komunikáciou, z toho odhadom
9 000 prospektov – potenciálnych budúcich
poistencov.

O leady, ktoré vďaka obsahovému marketingu
získame, sa ďalej staráme. Ako? Budem sa
opakovať, ale opäť najmä poskytovaním kvalitného obsahu. Prinášame novinky v online
marketingu očistené o krátkodobý hype. Takisto prípadové štúdie demonštrujúce výsledky
našej práce.
Z niektorých leadov sa potom stanú naši
klienti.

Podiel prác:
Nákup: 5 %
Performance: 80 %
Reklama mimo digitálnych
médií: 5 %
Špecializované digitálne
služby: 10 %
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Basta digital
Člen siete: –
Vlastník: Ján Laurenčík, Andrej Salner,
Daniel Duriš
CEO: Rudolf Hric
Spolupracujúce agentúry: Elite Monday
Lovers, Work & Hugs
Člen združenie/asociácie: CEE Digital
Alliance, ADMA, Kľúčový Premier Partner
Google
Počet zamestnancov: 27
Web: www.bastadigital.com

Noví klienti 2020: UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s. r. o., Všeobecná úverová
banka, a. s., Poštová banka, Lindex,
Minifarma, s. r. o., FIT PLUS, spol. s r. o.,
Trust Pay, a. s.
Klienti: DÔVERA zdravotná poisťovňa,
Wellness hotel Patince, Tatra banka,
Hyundai, Popradský čaj, Popradská káva,
Sofia, OVB, Innovatrics,Cetelem, VÚB,
Kúpele Dudince, ALBI, Slovak Lines

ContentFruiter
Patrik Vavrovič

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Minulý rok ukázal, aké dôležité je byť flexibilný
a pripravený aj na veci, ktoré by nikto z nás
neočakával. To je to, čo už dlhší čas rozvíjame
aj u nás v agentúre a aktuálna situácia nás iba
utvrdila v tom, aké je to dôležité. Flexibilne
reagovať a byť pripravený na situácie, ktoré
môžu nastať, poznať východiská a alternatívne
riešenia situácií – to je to, čo nakoniec veľmi
oceňujú aj naši klienti.

Top práca 2020:
Content marketingový projekt Electrend
Klient: Legrand Slovensko
Cieľ: Budovanie povedomia o značke Legrand
primárne v segmente B2C s predpokladom
oslovenia aj B2B v neskoršom období.
Vytvoriť vlastné médium, ktoré organicky
dokáže priťahovať publikum k oblastiam,
v ktorých spoločnosť Legrand ponúka svoje
produkty. Postupom času budovať post
informačného lídra.
Riešenie: Pripravili sme pre spoločnosť
Legrand Slovensko vlastný online magazín
Electrend (electrend.sk) o elektroinštaláciách,
vstupných systémoch budov a smart
riešeniach. Už viac než jeden a pol roka
pravidelne publikujeme hodnotný obsah
v rôznych formách, ktorý prostredníctvom
viacerých kanálov (sociálne siete, newslettre,
organické vyhľadávanie) distribuujeme
cieľovej skupine.
Zaujať akýmkoľvek obsahom v tomto
segmente nie je možné. Obsah preto
vytvárame na základe detailných analýz
segmentu a v spolupráci s viacerými
odborníkmi.
Dosiahnuté výsledky: Projekt sme spustili
v júni 2019 a odvtedy nepretržite publikujeme
nekomerčný obsah, pravidelne doplnený
natívnym obsahom o produktoch klienta. Už
po prvých týždňoch bolo vidieť, že vzhľadom
na nedostatok informácií v segmente si
Electrend rýchlo začal nachádzať svojich
priaznivcov, a to nielen v rámci B2C, ale
aj v B2B. Už po prvom roku od spustenia
dosahoval online magazín takmer 60 000
návštev z organického vyhľadávania. Po
niečo vyše roku a pol je to už viac než 160 000
návštev. Od spustenia projektu sme vytvorili
už viac ako 100 kusov užitočného obsahu

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 60 %
Nákup: 0 %
Performance: 15 %
Social: 15 %

10+60+15

a tiež eknihu: Od návrhu po bývanie, ktorú si
stiahlo už viac ako 1 500 ľudí.
Online magazín Electrend navštívilo doteraz
viac ako 225 000 Slovákov a každý mesiac
ich pribúda približne 13- až 15-tisíc. Legrand
Slovensko tak má už dnes k dispozícii vlastné
médium, ktoré môže využívať 24/7 podľa
svojich strategických priorít a cieľov. Sme
radi, že projekt v tomto roku rozšírime aj do
Česka.
Klient zhodnotil spoluprácu takto:
„Naša spolupráca je od začiatku veľmi
profesionálna, partnerská a zákaznícky
orientovaná. Ukázalo sa to aj v náročnom
covidovom roku 2020, keď sme našli spoločnú
formu a aktivity, ktoré sa napriek zložitej
situácii na trhu dali naďalej rozvíjať. Content
marketing pokladáme za veľmi dôležitý.
V dnešnom preplnenom online svete je
to výborná voľba, ako zákazníkov osloviť
a pritom rešpektovať ich voľbu a rozhodnutie.
Pre úspech nášho projektu Electrend na
Slovensku ho agentúra rozbehne aj v Českej
republike.“

ContentFruiter
Člen siete: –
Vlastník: Roman Kleman, Patrik Vavrovič
CEO: Roman Kleman
Managing Director: Patrik Vavrovič
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenie/asociácie: –
Počet zamestnancov: 19
Web: www.contentfruiter.sk

Noví klienti 2020: Podravka, HiPP, Ardon
Safety, System-SK, Cashbot, Hippokrates,
Groupe SEB
Klienti: Viessmann, Velux, Terran, Sconto
Nábytok, Legrand, SCANquilt, Polygrafické
centrum, OSIVO, a. s., inSPORTline, NAY,
Proreco, HSH, iKelp
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DIGILINE

Top práca 2020:
OPEL ASTRA rande – Dajte si rande s Astrou!
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Žiadnou zmenou myslenia agentúra neprešla.
Naším myslením je otázka “ako najlepšie
naplniť ciele klienta”. Toto myslenie ostáva
zachované.
Ani zmena miesta práce, pandémia, viac home-officu, nové nástroje, nové techniky, nové
cielenia, naše základné myslenie agentúry
nezmenia. Zmenili sa niektoré procesy a spôsoby dosahovania cieľov, nie však myslenie
ako také.

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 45 %
Performance: 45 %
Social: 5 %
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Klient: OPEL – O Automobil Import
Cieľ: Získať záujemcov o kúpu vozidla
Riešenie: Budúcemu klientovi požičia díler
Astru na 2 dni na „rande“ – zážitok s autom
Súčasťou dohody je poskytnutie
30-sekundového videa, ako sa mu v aute
jazdilo s právom použiť ich na social media
kanáloch.
Kampaň podporená cez programatické
a performance nástroje.
Dosiahnuté výsledky: Veľa leadov a nižšia
cena za lead. Výrazne lepšie výsledky vo
formáte lead ad na sociálnych sieťach FB
a IG (v porovnaní s bežnou kampaňou).

DIGILINE
Člen siete: Unimedia / Havas
Vlastník: Unimedia
CEO: Ján Šácha
Account Director: Nina Foltánová
Commercial Director: Miroslav Pleško
Head of Performance: Peter Holán
Head of Media Buying: Marián Kunštek
Creative Strategist: Tomáš Cako
Spolupracujúce agentúry: Unimedia,
This is Locco, Online Toro, Core 4,
PS:Digital, Paravan, JandL, Respect APP

Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia,
ADMA
Počet zamestnancov: 26
Web: www.digiline.sk
Noví klienti 2020: Delonghi Group, Müller
Milch, Fusakle
Klienti: Hyundai-Kia, VÚB Banka,
Hornbach, ZSE, Kaufland
MS203906/01

Ján Šácha

DON'T
WORRY

BE
YOND
INZERCIA

MARKETING

2create.sk

Robíme BEYOND marketing
V čase veľkých zmien je dôležitý správny postoj k úlohe
marketingu. Naším prístupom postaveným na proaktivite
a flexibilite prinášame klientom riešenia, ktoré majú výrazný
presah aj do vývoja produktov a služieb, obchodných
stratégií, cenotvorby, kvality zákazníckej skúsenosti
či procesov firemnej infraštruktúry. Za 15 rokov sme
ako fullservisová agentúra s integrovaným digitálnym
oddelením dokázali veľa. Najviac sme však hrdí na dlhodobú
spokojnosť klientov s výsledkami a prekonávanie ich
očakávaní. To je BEYOND marketing.

Effectix.com
Milan Markovič
COO

Top práca 2020:
Baby steps, ktoré dokráčali k veľkým úspechom
Klient: DECATHLON
Cieľ: Zefektívnenie kampaní, udržať ROAS
v intervale aspoň 1 000 – 1 500 percent,
vyššie tržby prichádzajúce z Google Ads
o 80 percent v porovnaní s predchádzajúcim
rokom.

Riešenie: Vytvorenie špeciálneho FDSA
feedu, samotnej FDSA kampane a tvorba
lokálnych kampaní.
Dosiahnuté výsledky: Nárast ROAS
o 31,65 percenta a nárast tržieb o 121 percent.

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Nabrali sme sebavedomie ako digitálna
agentúra. Výrazne rastieme vďaka vyladeným
procesom, motivácii a vzdelávaniu ľudí.

Development: 0 %
Kreatíva & content: 10 %
Nákup: 10 %
Performance: 70 %
Social: 10 %
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Effectix.com
Člen siete: –
Vlastník: –
CEO: Karol Veleba
COO: Milan Markovič
Kreatívny riaditeľ: Tatiana Leporis
Account riaditeľ: Martin Rusnák
Riaditeľ digitálu: Peter Nemček
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia,
CEE Digital Alliance
Počet zamestnancov: 19
Web: www.effectix.com/sk

Noví klienti 2020: temponabytok.sk,
Carneo, Drinkexpert.sk, kocht.sk, Bioland
Klienti: Decathlon, Blachotrapez,
Up Slovensko, Rustique, kociky.sk,
mojnabytok.sk

MS203858/01

Podiel prác:

Digitálne kampane,
ktoré fungujú
Lepší výkon

Kľúčový
partner Google

11 rokov
na trhu v SK a CZ

Silnejšia značka

Účinná stratégia

Člen IAB Slovakia
a CEE digital alliance

www.effectix.com
+421 948 001 139

Marián Hlinka
Client Service
Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
V Elite to máme už veľa rokov v myslení upratané. Vieme akí sme, ako chceme pracovať,
pôsobiť a vystupovať či už interne, alebo na
klientov. Nikdy - po žiadom úspechu, aj keď
sa to párkrát už prihodilo, sme nekričali, že
sme "najlepší". Vždy k veciam pristupujeme
s pokorou a rešpektom, no zároveň odhodlaním spraviť ich najlepšie ako vieme a to nám
prináša ovocie. S veľkým rastom a transformáciou mnohých vecí a procesov na prelome
20/21 sme však museli odstrániť veľa "pankáčin", ktoré si v malej agentúre môžete dovoliť,
no s 40 ľudmi už nie.

Podiel prác:
Development: 15 %
Kreatíva & content: 70 %
Nákup: 5 %
Performance: 5 %
Social: 5 %

40
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Top práca 2020:
Transformácia agentúry Elite
Klient: Elite / Monday Lovers
Cieľ: Komplexná transformácia agentúry,
mena, identity, procesov a priestorov
Riešenie: Rok 2020 a hlavne jeho druhá
polovica bola pre nás v Elite obdobím silnej
transformácie. Okrem vynúteného HO a zmeny
všetkých procesov, sme v priebehu roka
začali pracovať na rebrandingu firmy, ktorého
výsledkom je nové meno a identita agentúry.
Z Elite Solutions zostal len Elite a pribudlo
príznačné Monday Lovers. Elite / Monday
Lovers v sebe zosobňuje presne to, kto sme,
čo sme a ako pracujeme. Okrem identity sme
po úspechu v tendri pre Orange Slovensko
výrazne personálne narástli, dodnes o takmer

15 nových ľudí, čo si vyžiadalo transformáciu
tímov i procesov. Prešli sme na 2 kreatívne
tímy, Orange a Lemon, s dvomi kreatívnymi
riaditeľmi. Zaviedli sme nový systém na traffic
jobov a mnoho ďalších noviniek. No a aby
toho nebolo málo, počas tohto obdobia,
konkrétne v decembri sme sa stihli s celou
agentúrou presťahovať do nových, na mieru
šitých priestorov. Spod hradu sme sa posunuli
nižšie do centra a klienti nás dnes nájdu na
Obchodnej ulici.
Dosiahnuté výsledky: Kompletný
rebranding. Personálny rast. Transformácia
tímov a procesov. Nové office priestory.

Elite / Monday Lovers
Člen siete: –
Vlastník: Ľubomír Lajoš
CEO: Ľubomír Lajoš
Strategy Director: Peter Šurín
Client Service Director: Marián Hlinka
Creative Director: Peter Michalka, Jozef
Kyselica
Art Director: Kamil Krajňák
Account Director: Roman Breja
Spolupracujúce agentúry: Basta Digital
Člen združenia/asociácie: ADMA, KRAS
Počet zamestnancov: 38

Web: www.eliteml.sk
Noví klienti 2020: Orange, Novartis,
Hubert, Nike
Klienti: Orange, SHP Harmanec, Slovnaft,
Bioderma, Novartis, Hubert, Nike,
Hyundai, Baumit, Eset, SAB Miller, TMR,
Wuestenrot, ZSE

MS203850/01

Elite / Monday Lovers
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GALTON Brands
Andrej Mitáš
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Po presune veľkej časti aktivít značiek do online prostredia bolo najväčšou výzvou zachovanie konzistentnosti komunikácie a správania
značky v digitálnom prejave a interakciách.
Zmena myslenia a prístupu sa tak dotkla nielen
agentúrneho prostredia, ale aj samotných
klientov, ktorí si uvedomili, že digitál sa stal
nosnou časťou ich komunikačných aktivít.

Podiel prác:
Development: 15 %
Kreatíva & content: 30 %
Nákup: 10 %
Performance: 5 %
Social: 20 %
Brand Development & Employer
branding: 20 %

15+30+10520

GALTON Brands
Člen siete: –
Vlastník: Andrej Mitáš
CEO: Andrej Mitáš
Kreatívny riaditeľ: Jakub Čupka
Account riaditeľ: Karol Hollosy
Riaditeľ digitálu: Marek Petriľák
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenie/asociácie: –
Počet zamestnancov: 23
Web: www.galton.sk
Noví klienti 2020: MATADOR, NBS
Klienti: HYZA, UNIQA GSC, ING IBSS,
RESCO, FOXCONN, MATADOR, KPMG, BILLA,
NBS
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Top práca 2020:
HYZA branding, packaging a aktivačná
kampaň „Dobré adresy”
Klient: HYZA a.s.
Cieľ: Cieľom projektu bolo formálne
zadefinovanie hodnôt značky, úprava
poslania a vízie, redizajn obalov
produktového portfólia a komplexné
zastrešenie aktivačnej kampane v online
a offline prostredí za účelom zvýšiť
povedomie o značke, predstaviť nové obaly
a podporiť predaj výrobkov HYZA.
Riešenie: HYZA - Kurča z dobrej adresy
Značka HYZA má za sebou viac než
70-ročnú históriu. V priebehu roka 2020 sa
spoločnosť rozhodla podstúpiť významný
krok, ktorého základom bolo jasné
definovanie firemných hodnôt a formálne
ukotvenie dlhodobého smerovania
v podobe vízie, misie a poslania. Súčasťou
aktivít bol tiež komplexný redizajn
obalov produktového portfólia, tvorba
nového dizajnového jazyka značky
a cross-platformová aktivačná kampaň so
spotrebiteľskou súťažou.
Ideou kampane bolo ukázať slovenským
spotrebiteľom, že Slovensko (ako krajina
pôvodu potravín) je skutočne dobrá adresa
a že kupovať poctivé domáce výrobky sa
oplatí. V kampani sme využili synergický
efekt komunikácie na sociálnych sieťach,
obsahového marketingu, programatického

nákupu a reklamy v sieťach Google
a Youtube.
Precízne cielenie a pravidelnú
optimalizáciu kampane dopĺňala dvojica
travel influencerov Cestuj za menej, ktorí
počas šiestich týždňov predstavovali
publiku zaujímavé miesta (dobré adresy)
na Slovensku, a vhodne tak dopĺňali celý
marketingový mix.
Kľúčovou súčasťou kampane bola
spotrebiteľská súťaž o hodnotné ceny
a hlavnú výhru - Automobil KIA Niro
Hybrid. Spotrebitelia oň mohli zabojovať
registráciou súťažných kódov z obalov
produktov, čím sme kampaň jednoznačne
prepojili s reálnou zákazníckou
skúsenosťou a podporili predaj obľúbených
HYZA produktov.
Dosiahnuté výsledky: Za 6 týždňov
aktívnej komunikácie sme oslovili viac
ako 1 milión používateľov a na súťažnú
landing page dostali viac ako 39 000
ľudí. Počas kampane sme zaznamenali
exponenciálny nárast nielen používateľov,
ale aj registrovaných kódov. Tie dosiahli
235 percent nárast pri porovnaní prvého
a posledného týždňa kampane.

hype

Top práca 2020:
Kompletná digitalizácia švajčiarskeho
výrobcu a predajcu ortopedických pomôcok
Marek Didák

vlastník
a kreatívny riaditeľ

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Digitalizácia „is everything“. Zjednodušuje
komunikáciu v tíme aj medzi agentúrou a klientom, zrýchľuje onboarding zamestnancov,
otvára nové možnosti spolupráce s externistami a vďaka tomu pomáha klientom dosahovať
lepšie výsledky ako kedykoľvek predtým.

Podiel prác:
Development: 30 %
Kreatíva & content: 30 %
Nákup: 5 %
Performance: 15 %
Social: 20 %

30+30+51520

Klient: ORTHO-TEAM Gruppe
Cieľ: Prechod z kamenných predajní do
online režimu pri zachovaní konzultácie
s odborníkom na výber protéz/ortéz/
invalidných vozíkov a následné
zdigitalizovanie internej infraštruktúry. Pre
klienta s ročným obratom 65 miliónov eur.
Riešenie: V prvom kole sme za 10 dní
spustili MVP e-shopu, do ktorého sme
zakomponovali možnosť konzultácie
s odborníkom prostredníctvom videohovoru
(na začiatku marca 2020 to zďaleka nebol
štandard), čím sme zabezpečili takmer

bezbolestné zatvorenie kamenných predajní.
V ďalších krokoch sme postupne na tento
e-shop spustili kampane a neskôr vytvorili
internú štruktúru napojenú na e-shop, na
ktorej postupne pracujeme.
Dosiahnuté výsledky: Počas
minuloročného apríla, keď bol vo Švajčiarsku
lockdown a klient nemal takmer žiadne
objednávky, sa nám podarilo udržať predaje
takmer na úrovni kamenných prevádzok,
online predaj sme dokonca boli schopní
zvyšovať medzimesačne o 41 percent.

Hype
Člen siete: –
Vlastník: Marek Didák, Peter Šándor
CEO: Peter Šándor
Riaditeľ digitálu: Marek Didák
Člen združenie/asociácie: ADMA, IMA
Počet zamestnancov: 12 interne + 6
externe
Web: www.hype.sk

Noví klienti 2020: Dr. Oetker, Danone
Nutricia, Würth, Sedita, JUST a Nahrin
Slovensko, EDENcars, Tempest
Klienti: Dr. Oetker, dm drogerie,
Up Slovensko, SNICO, Danone Nutricia,
PEPCO Slovensko, ORTHO-TEAM Gruppe,
PEPCO Česká republika, Würth, Sedita,
JUST a Nahrin Slovensko, Tempest, ERI
Bakery, EDENcars, St. Nicolaus
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iProspect

Top práca 2020:
Hit z roku ’73
Managing Director
(online department)

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Posledný rok v spojitosti s pandemickou situáciou skúšal náš agilný prístup... ten sa ešte
umocnil a sme silnejší.

Lenka Krištofová
Account Manager

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Dokážeme byť v spojení a mať prínosné
meetingy či brainstormingy, aj keď sme stovky
kilometrov ďaleko. Home office vie byť rovnako produktívny, ako keď sedíme spolu v office.
Otvorilo nám to oči a spätne môžeme povedať,
že sme ho limitovali posledné roky zbytočne.

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 6 %
Nákup: 59 %
Performance: 22 %
Social: 13 %

44

6+59+2213

Digitálne agentúry | 2021

Klient: Heineken – Zlatý Bažant
Cieľ: Zlatý Bažant chcel zvýšiť predaje
a opätovne zvýšiť povedomie o značke,
doručiť čo najväčší reach, teda dostať hit do
hláv čo najviac ľudí.
Riešenie: K stratégii v rámci kampane ZB
’73 sme sa rozhodli pristúpiť komplexne
a využiť kombináciu viacerých mediatypov
– televízia, online a rádio.
Kampaň sme odštartovali dlhou
60-sekundovou verziou TV spotu. Cieľovka
túto dlhú verziu klipu našla aj v online
priestore, kde bolo naším hlavným cieľom
dostať message kampane k čo najviac
ľuďom, teda vybudovať čo najvyšší zásah
a zvýšiť povedomie o značke ZB ’73, čomu
sme prispôsobili aj samotnú optimalizáciu
jednotlivých formátov.
Pre komunikáciu sme využili rôzne
videoformáty na weboch slovenských
publisherov, sociálne siete FB a IG,
programatickú audioreklamu na
Spotify a na rádiu Expres, no kľúčovou
komunikačnou platformou bol YouTube.
V kampani sme využili efektívnu
kombináciu rôznych YouTube formátov
(bumpery, in-stream nepreskočiteľné
a preskočiteľné videá, YT discovery) a dĺžok
videí (6 s, 15 s, 26 s, 36 s, 106 s). Všetky
kratšie videá boli po prekliku smerované na
najdlhšie video, aby sme podporili pozretia
celého videoklipu.
Z videoklipu sa následne stal virál, ľudia
začali hit sami vyhľadávať, zdieľať na
sociálnych sieťach, komentovať, pýtať si
ešte dlhšiu verziu a dokonca vytvárali svoje
vlastné verzie. Neskôr sa do kampane
pridala aj karaoke verzia, aby si mohli
spievať celý text s nami. Kampaň bola
doplnená aj o social media content so

zaujímavými gifmi a zábermi z klipu, no ľudia
si najviac obľúbili dlhú verziu, o čom svedčí
nadpriemerná dopozeranosť a celkové
mediálne výsledky kampane.
Vzhľadom na situáciu s koronou
a lockdownom sme pôvodné myšlienky
o outdoorovej aktivácii zavrhli a sústreďovali
sme sa na iné mediatypy. Kampaňový mix
doplnilo v tom prípade už iba rádio.
Dosiahnuté výsledky: Ambiciózny
cieľ zvýšiť predaje sa nám podarilo ešte
o +13 percent prekonať, a to aj napriek
vypuknutiu pandémie. Celkový objem
predaja sa zvýšil o +52 percent. Videom
sa nám podarilo zasiahnuť takmer
1,1 milióna používateľov na Facebooku
a vďaka využitiu Spotify sme získali ďalších
28-tisíc organických prehratí nášho hitu.
Potešilo nás, že videoklip prekonal milión
pozretí len za 35 dní a dopozeranosť na
dvojminútovom spote bola až 70 percent,
benchmark je 27,7 percenta.
Ľudia si kampaň obľúbili, o čom svedčí aj
vyše 800 komentárov a pozitívny sentiment
na úrovni 98 percent.

iProspect
Člen siete: dentsu Slovakia
Vlastník: dentsu international
CEO: Petr Chajda
COO: Peter Zlámala
Client Service Director: Tomáš Molnár
Chief Strategy and Data Officer:
Miroslav Roško
Managing Director of iProspect
(online department): Roman Šebo
Programmatic & Technology Director:
Jozef Šajdík
Spolupracujúce agentúry: Carat,

Vizeum, Red Star, Amnet, Adexpres, Isobar
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia
Počet zamestnancov: 10 iProspect/
33 dentsu Slovakia
Web: www.iprospect.sk
Noví klienti 2020: BOSCH, Generali,
LINDEX, Upfield, Wolt
Klienti: Heineken, IKEA, Honda, Dr. Oetker,
Philip Morris, MasterCard, BOIRON,
AJ Produkty, Intersnack, Hubert, JYSK

MS203673/03

Roman Šebo

INvelity

Top práca 2020:
RECEPTYNAKAZDYDEN.CZ - WEB, SEO, ANALYTIKA
Michal Greguš
Teamleader

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Aj navzdory veľkým vonkajším vplyvom sa
u nás zásadná zmena neudiala. Táto situácia
nám len potvrdila koncept, ktorým sa riadime
dlhodobo, a ukázal sa ako cesta aj v čase krízy.

Klient: Unilever
Cieľ: Prechod portálu receptynakazdyden.cz
na nový, interaktívny a dizajnovo
vyladený web s dôrazom na SEO. Zvýšenie
celkového počtu pokrytých kľúčových slov
a množstva organickej návštevnosti.
Riešenie: Ešte pred spustením
novonaprogramovaného webu bola
spravená hĺbková analýza kľúčových
slov a trhu. Na základe získaných dát
sa následne začalo s tvorbou nového
a s optimalizáciou existujúceho obsahu.
Zamerali sme sa najmä na kategórie,
správne nastavenie dynamických titulkov,
filtrov a postupnú úpravu jednotlivých
receptov. Toto vďaka prehľadnému
backendu bolo hračkou. SEO aktivity boli
okrem on-page zamerané aj na získavanie
spätných odkazov.
Dosiahnuté výsledky: Vhodne zvolená SEO
stratégia spojená s vhodným technickým

Podiel prác:
Development: 35 %
Kreatíva & content: 15 %
Nákup: 0 %
Performance: 35 %
Social: 15 %
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riešením v prvom rade výrazne pomohla
zvýšiť množstvo organickej návštevnosti.
Približne rok od začiatku optimalizácie sme
zaznamenali nárast organickej návštevnosti
z 1 000 na 24 000 mesačne.
Optimalizáciou sme dosiahli dlhodobé
umiestnenie základných kategórií v top
3 výsledkoch vyhľadávania. Celkové
množstvo pokrytých kľúčových slov,
na ktoré sa umiestňujeme v top 10
výsledkoch vyhľadávania, stúplo od
prechodu na nový web z 240 asi na 770.
Výrazné zlepšenie priniesla aj optimálne
zvolená linkbuildingová stratégia, ktorá
sa postarala o viac ako osemnásobné
zvýšenie počtu odkazujúcich domén.
Vďaka týmto výsledkom sme sa presvedčili
o dôležitosti premyslenej SEO stratégie,
ktorá je individuálne nastavená každému
projektu na mieru.

Invelity
Člen siete: –
Founders: Michal Greguš, Jakub Gombár
Strategy director: Libor Toporcer
Člen združenie/asociácie: –
Počet zamestnancov: 21
Web: www.invelity.com

Noví klienti 2020: Mäspoma, Old Herold,
Miele, Universal
Klienti: TV JOJ, Zoznam.sk, Železiarne
Podbrezová, GLS, predeti.sk, TAMI, FAnn
parfumérie, Drevona, Office Shoes

Kreativ gang
Ľubomír Šimko
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Nie plakať, ale makať. Víťazi vzišli z krízy.

Top práca 2020:
Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online.
Klient: Seduo
Cieľ: Vytvoriť povedomie o značke
a produkte u cieľovej skupiny HR manažérov,
majiteľov firiem a manažmentu.
Riešenie: Cieľová skupina bola vekovo,
správaním ale aj záujmami veľmi rôznorodá.
Okrem televíznej kampane sme preto
vytvorili rovnako silnú digitálnu kampaň.
Cieľom bol v online prostredí nájsť našich
zákazníkov a opakovane ich osloviť
z viacerých komunikačných kanálov
v jednom období.

VĎAKA VIDEOKURZOM
PREZENTUJEM
NA VYSOKEJ
ÚROVNI

Kombináciou desiatok druhov kampaní na
LinkedIn, Facebooku, Google, brandingových
kampaní a natívnych článkov sa nám
podariloSeduo.sk uviesť na slovenský trh.
Dosiahnuté výsledky: 85 percent
oslovených zákazníkov obchodným
zástupcom klienta poznalo Seduo.sk vďaka
kampani.

ANGLIČTINU MA
NAUČILI VIDEOKURZY

Vzdelávajte svojich
zamestnancov inak. Online.

Vzdelávajte svojich
zamestnancov inak. Online.

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 40 %
Nákup: 5 %
Performance: 20 %
Social: 25 %

10+40+52025

Kreativ gang
Člen siete: –
Vlastník: Tomáš Leiblinger, Ľubomír
Šimko
CEO: Ľubomír Šimko
Kreatívny riaditeľ: Tomáš Leiblinger
Account riaditeľ: Miroslav Medveď
Riaditeľ digitálu: Ľubomír Šimko
Spolupracujúce agentúry: Goodrequest,
Inoby, Tomatoes, Unimedia
Člen združenie/asociácie: –
Počet zamestnancov: 18
Web: www.kreativgang.sk

Noví klienti 2020: Dom farieb, Seduo,
freshkava.sk, Envipak, IKEA
Klienti: PMI, Ital market, SLSP, Plzeňský
prazdroj, Cubicon, Keramika Soukup,
Hangair, Deal factory

www.strategie.sk | Digitálne agentúry

47

Peter Csemez

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Že sa dá prejsť z fungovania v kancelárii na prácu v online prostredí v priebehu jedného dňa.

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 15 %
Performance: 50 %
Social: 5 %
SEO: 10 %
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Top práca 2020:
Online veľtrh zahraničných škôl (StudyFest 2020)
Klient: InterStudy
Cieľ: Obnoviť záujem o štúdium v zahraničí
aj napriek pandémii a získať 500 registrácií
na online podujatie
Riešenie: Online kampaň na sociálnych
sieťach + newsletter + reklama vo
vyhľadávaní a GDN
Dosiahnuté výsledky: Splnenie cieľa na
140 percent. Hoci nešlo o našu najväčšiu
kampaň, ide o spoluprácu, ktorá v minulom
roku patrila medzi naše srdcovky. Agentúry,
ktoré sprostredkúvajú štúdium v zahraničí,
minulý rok výrazne ochromila pandémia.
O to viac nám záležalo na finálnom výsledku.

V našich očakávaniach sme boli opatrní
– pandemické opatrenia boli na maxime
a cestovanie výrazne obmedzené.
Pre čo najefektívnejšie využitie rozpočtu sme
pripravili statické reklamy s umiestnením
najmä na obľúbený spot našej cieľovky –
sociálne siete. Kombináciou awareness
kampane s kampaňou na zbieranie kontaktov
a s výraznou pomocou interných newslettrov
InterStudy sa nám podarilo splniť cieľ už po
troch týždňoch a v závere sme ho dokonca
výrazne prekonali. Potešil nás predovšetkým
konverzný pomer na sociálnych sieťach:
z oslovených používateľov sa na podujatie
zaregistrovala takmer tretina.

PARAVAN INTERACTIVE
Člen siete: –
Vlastník: Peter Csemez
CEO: Peter Csemez
Key Account Manager: Roland Bohunický
Člen združenie/asociácie: ADMA
Počet zamestnancov: 10
web: www.paravan.sk

Noví klienti 2020: Oresi
Klienti: Resco, Towercom, Oresi,
Schneider Electric, Medusa Group,
Proxenta, Leier, Business Lease, InterStudy

MS203856/02

PARAVAN INTERACTIVE

online reklamná agentúra
so 17-ročným know-how

Šetríme
váš čas
a prinášame
merateľné
výsledky.

HELLO

A NEW WORLD. A NEW WAY.

DR. VLADIMÍRA CLEMENTISA 10, 821 02 BRATISLAVA – WWW.MBWW.SK

Performics

Top práca 2020:
Nekonečná Radosť
Ladislav Suško

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Nič nie je stabilné či isté, a zároveň nič nie je
nemožné. Netreba mať príliš striktné očakávania. Vďaka tomuto prístupu sme sa stali flexibilnejšími voči výzvam, ktoré nevieme vopred
očakávať a predvídať. Naučili sme sa ešte
lepšie optimalizovať a využívať naše zdroje.
Zdokonalili sme sa v rýchlej reakcii na situáciu
a podnety z trhu a od našich klientov. Zároveň
sme pochopili, ako nám bolo predtým dobre.
No tým, že radi prijímame výzvy, toto obdobie
je pre nás ako stvorené.

Podiel prác:

MS203915/01

Development: 0 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 40 %
Performance: 50 %
Social: 0 %
SEO: 10 %

40+50+10

Klient: Radosť od O2
Cieľ: Hlavným cieľom kampane bolo
uvedenie Radosti do života a do pozornosti
ľudí. Zároveň sme mali za cieľ zasiahnuť čo
najširšiu cieľovú skupinu s efektívnou cenou
za unikáta.
Riešenie: Radosť bolo nutné doručiť čo
najširšiemu publiku, preto sme v úvode
potrebovali maximalizovať zásah, čo sa nám
i podarilo. Na dosiahnutie cieľa širokého
zásahu sme využili YouTube videá, ktoré
sme využívali v rámci princípu boom&smart.
V úvodnej fáze sme využili 4 rôzne bumper
reklamy (každá komunikovala jednu
charakteristickú výhodu Radosti) s cieľom
zasiahnuť čo najširšiu cieľovú skupinu.
Po úvodnej fáze sme doplnili do
komunikácie 3 dlhšie TrueView In-Stream
videá, ktorými sme retargetovali ľudí, ktorí

boli na webe a zatiaľ nestiahli aplikáciu
Radosť. Na zvýšenie inkrementálneho
reachu sme využili formát TrueView for
Reach. Dodatočne sme zasahovali ľudí, ktorí
nemali kontakt so značkou v predošlých
fázach.
Dosiahnuté výsledky: Získaný YouTube
Works shortlist v kategórii Mediálna
stratégia.
Zásah cieľovej skupiny na 86 % vďaka prvej
fáze využitia bumper reklám.
Cena za unikáta pri bumper reklamách bola
0,008 €.
Nasadením TrueView for Reach sme zasiahli
ďalších 146 541 ľudí z cieľovej skupiny.
Cena za unikáta naprieč celou kampaňou
s využitím všetkých formátov bola v hodnote
0,015 €.

Performics
Člen siete: Publicis Groupe
Vlastník: Publicis Groupe Hodling B. V.
Managing Director: Ladislav Suško
Business Development Director: Michal
Dedinský
Marketing manager: Veronika Caková
Innovation and Strategy: Andrea
Svatíková
Media and Brand Strategy: Zuzana
Karasová
Head of Performance & Research:
Dominika Pracná

Spolupracujúce agentúry: Galton, Leiter
Advertising, Zenith Media
Člen združenie/asociácie: ADMA
Počet zamestnancov: 16
Web: www.performics.com/sk
Noví klienti 2020: Lunys, Radosť (O2),
Moebelix Poľsko, Orava Electronics, 123
kurier, Maladinovo
Klienti: Tatra banka, O2 Slovensko, NAY,
Motorola, Mercedes Benz, Moebelix,
Continental, Powerlogy, Tatry Mountain
Resorts, Mzone
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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PROMISEO

Top práca 2020:
UPDATE
Andrea
Michajlová

Creative Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Najlepšie to asi vystihuje odpoveď Yes, we can!
Zrazu žiadna výzva pre nás nebola nemožná.
Dokázali sme brainstormovať aj na diaľku, vytvoriť niekoľko zaujímavých tendrových riešení
a pripraviť pre klienta najvhodnejšie kampane.
Napriek tomu, že sme sa nestretávali, udržali
sme si tímového ducha a posilnili vzťahy s klientmi. Zabudli sme na akékoľvek prekážky
a hľadali sme komplexné riešenia. A aby sme
klientom zabezpečili kontakt so zákazníkmi
a s publikom, na ktorý boli zvyknutí, postavili
sme nové multimediálne a podcastové štúdio.

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 5 %
Performance: 25 %
Social: 25 %
Video: 20 %
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Klient: Deutsche Telekom IT Solutions
Slovakia
Cieľ: Odkomunikovať zmenu názvu a zlepšiť
vnímanie spoločnosti
Riešenie: Na celý rebranding sme sa
rozhodli pozrieť komplexne. Zvolili sme key
message – UPDATE – ktorá v sebe zahŕňala
refresh externej aj internej komunikácie,
nový pozicioning či vnímanie spoločnosti
a, samozrejme, nový názov. Určili sme si
najdôležitejšie témy, ktoré týmto UPDATOM
chceme vyriešiť, a spôsob, akým ich chceme
komunikovať.
V úvode sme si zadefinovali 2 cieľové skupiny
– interní zamestnanci a široká verejnosť so
záujmami o IT sektor.
V teasingovej časti sme zamestnancom
prostredníctvom intranetu rozposlali video,
v ktorom sa im prihovárali predstavitelia
manažmentu a prostredníctvom kľúčových
slov ich informovali o zmene. Bannermi
a videami o prichádzajúcom update sme
zaplavili online priestor.

Plynule sme prešli do druhej fázy
komunikácie, kde bolo potrebné premenovať
všetky sociálne siete a jemne upraviť hlavnú
message: Updatovali sme na Deutsche
Telekom IT Solutions Slovakia. Tú sme
opäť komunikovali rôznymi statickými aj
dynamickými formátmi.
Updatom sme sa rozhodli odpovedať aj na
reputačné problémy! A tak sme predstavili 25
ambasádorov značky, ktorí šíria firemné vízie
i misie a ukazujú svoju profesionalitu.
Dosiahnuté výsledky:Jednak bola vhodne
odkomunikovaná zmena značky z tradičnej
T-Systems Slovakia na Deutsche Telekom
IT Solutions, ale predovšetkým to bol
základ pre všetky aktivity, ktoré robíme
dodnes. Zároveň nám pred zmenou názvu
z prieskumu vyplynulo, že je potrebné zlepšiť
vnímanie spoločnosti v oblasti profesionality
a internacionalizácie. Následne sme prieskum
zopakovali a ukázalo sa, že kampaň UPDATE
priniesla požadované výsledky.

PROMISEO
Člen siete: –
Vlastník: Peter Šoltés
CEO: Peter Šoltés
Kreatívny riaditeľ: Andrea Michajlová
Account riaditeľ: Tomáš Šmelko
Riaditeľ digitálu: Martin Kušnír
Iné dôležité pozície v agentúre:
Head of Video: Miriam Mrízová
Strategický riaditeľ: Simona Lastovecka
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenie/asociácie: ADMA
Počet zamestnancov: 35

Web: www.promiseo.sk
Noví klienti 2020: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, Payout, Východoslovenská
energetika, a. s., Cortec, Lynx, Steam
factory, Malý gazda, JP auto
Klienti: Letisko Košice, 4F, Decathlon,
Estilofina, HC Košice, Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Chemosvit,
Deutsche Telekom IT Solutions, Global
Logic, Erfolg, TITANS Freelancers, Čeky
point, Aupark Košice, Hospodárske noviny

ptagroup

Top práca 2020:
Pošli tašku
Michal Kubo
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Think, fast.

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 10 %
Nákup: 0 %
Performance: 60 %
Social: 20 %
Iné: 10 %

10+60+2010

Klient: Bratislavská arcidiecézna charita
Cieľ: Primárnym cieľom kampane bolo
motivovať verejnosť pomôcť „seniorovi
odvedľa“ a spojiť čo najväčší počet seniorov
s charitnými pracovníkmi Bratislavskej
arcidiecéznej charity s cieľom následnej
pravidelnej dodávky „tašiek pomoci“.
Riešenie: Inšpirovaní výrokom jedného
z politikov, ktorého nápad sa nám nezdal
v dnešnej dobe reálny, sme sa spojili
s Bratislavskou arcidiecéznou charitou
s nápadom na vytvorenie projektu Pošli
tašku.
Vďaka presne cielenej video a bannerovej
kampani sa nám podarilo aktivovať
záujem ľudí o web www.poslitasku.sk, kde
sme informovali ľudí, aby nám povedali
o osamelých senioroch, prípadne o ľuďoch
so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých
sa stal nákup bežných potrieb pre život
rizikovým. Kampaň si všimlo množstvo
známych osobností, ktorí začali Pošli

tašku spontánne zdieľať pomocou svojich
sociálnych sietí. Projekt sa taktiež dostal do
televízií, rádií či množstva článkov.
Následne charitní pracovníci a dobrovoľníci
spolu so seniormi naplánovali pravidelné
intervaly nákupov a miest zanechania
tašiek pomoci pri zachovaní všetkých
pandemických opatrení. Seniorom v núdzi
boli tašky pomoci poskytované zdarma
vďaka vyzbieraným príspevkom od ľudí.
Dosiahnuté výsledky:
Okrem informovania verejnosti. aby pomohli
seniorom odvedľa, sa nám podarilo:
Priamo pomôcť vyše 1 370 seniorom
Zapojiť do projektu 110 dobrovoľníkov
Vyzbierať za 2 mesiace pre Bratislavskú
arcidiecéznu charitu toľko finančných
prostriedkov pre seniorov v núdzi, koľko
vyzbierala za posledných 10 rokov predtým
Rozšíriť projekt do ďalších 5 charít po
Slovensku

ptagroup
Člen siete: –
Vlastník: JOJ Media House, a. s.,
Michal Kubo, Peter Macháč
CEO: Michal Kubo
Člen združenia/asociácie: Google
Partners, Internet marketing association
Počet zamestnancov: 9
Web: www.ptagroup.sk

Noví klienti 2020: Panta Rhei, Bibloo,
Hotel Devín, Miva, LMT Auto, ProSmile,
Klienti: Astratex, YIT Slovakia, LEAF, Hotel
Zochova chata, Golf Residence Senica,
Mikuš Diamonds, Bratislavské noviny,
Leadec Industrial services a ďalší

www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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RIESENIA

Top práca 2020:
Ako sme zdvojnásobili ZISK z kampaní
pre RajHračiek v štyroch krajinách
Vlado Vanek

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?

Klient: RajHraciek.sk
Cieľ: Medziročný rast vyšší než 75 percent
Riešenie: Zapojením všetkých našich
divízií – od vývoja cez UX až po marketing
– sme priniesli významné zlepšenia na
všetkých frontoch a množstvo inovácií
pri správe a optimalizácii výkonnostných
viackanálových kampaní.

Dosiahnuté výsledky: 104 percent
medziročný rast zisku (po odrátaní
nákupných cien produktov, agentúrnych
poplatkov, mediálnych rozpočtov
a zľavových kupónov).

Počas uplynulého roka sme si uvedomili, akú
dôležitú úlohu môže hrať online prostredie,
a ako rýchlo sa naň môžu klienti adaptovať.
A keď tak spravia, ako rýchlo im to môže
pomôcť.

S klientom RajHračiek sme získali hlavnú cenu Digital PIE 2021 v kategórii Performance

Popri marketingových kampaniach aj naše DEVEL a UX tímy priniesli množstvo zlepšení

Development: 50 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 10 %
Performance: 40 %
Social: 0 %
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RIESENIA
Člen siete: –
Vlastník: Vladimír Vanek, Jana Vaneková,
Tomáš Šághy
CEO: Vladimír Vanek
Riaditeľ digitálu: Vladimír Cintula
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenie/asociácie: ADMA
Počet zamestnancov: 20+
Web: www.riesenia.com

Noví klienti 2020: Vaša Lekáreň, Cresco,
Elgas, Allianz
Klienti: TPD, Alain Delon, Satur, YIT,
RajHračiek.sk, SvetNápojov.sk, Darex,
Pneumatiky.sk

MS203859/01

Podiel prác:

Digitálna
komunikácia
sa stáva
virtuálnou

Využite ako prví hodnoverné hologramy virtuálnych
postáv a chatbotov priamo v pobočkách. Na vzdelávanie
aj vzdialenú komunikáciu.
Opýtajte sa nás, aké riešenia máme pre vás pripravené.
Hello.Lucy@riesenia.com

SHARKANI

Top práca 2020:
Výživový doplnok DeVit
Vilém Arbeit

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?

Klient: S&D Pharma
Cieľ: Hlavným cieľom bolo zvýšenie predaja
a zlepšenie pozície na trhu produktov
s vitamínom D3.
Riešenie: Do spolupráce sme vstupovali
s pomerne dobrou východiskovou situáciou.
DeVit je veľmi kvalitný produkt s inovatívnym
dávkovaním a dobrou reputáciou. Vždy je
však čo zlepšovať. Po dohode s klientom
sme pripravili dlhodobú stratégiu na
edukatívnu kampaň. Jej nositeľom je nami

vytvorená postavička Devit, ktorý sa stal
konzistentným a rozpoznateľným prvkom
produktu. Postupne sme Devita dostali cez
sociálne médiá, videá v čakárňach detských
ambulancií a webstránku do povedomia
spotrebiteľov.
Dosiahnuté výsledky: DeVit sa počas
roka 2020 stal absolútne najpredávanejším
produktom z tejto kategórie na Slovenskom
trhu.

Za najväčšiu zmenu v myslení považujem
pochopenie faktu, že dočasné obmedzenia tu
budú s nami asi už navždy. Po prvej vlne sme
si to možno hneď neuvedomili a generálne sa
čakalo na „návrat do normálu“. Teraz vieme,
že po rozvoľnení nezostane kameň na kameni.
Rôzne nové nástroje a stratégie, ktoré sa
ukázali ako efektívne v čase pandémie, budú
považované za nový štandard v marketingu,
respektíve v podnikaní ako takom. Už nikto
nezaváha ani pri budovaní nového biznisu, či
je potrebné ísť hneď do onlinu, riešiť efektivitu,
automatizáciu alebo využiť AI. E-shopy ako
pridružená služba ku kamennej prevádzke
už teraz znie ako utópia a je jasné, že prístup
„online first“ bude formovať budúcich zadávateľov.

Podiel prác:
Development: 30 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 10 %
Performance: 10 %
Social: 30 %
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SHARKANI
Člen siete: –
Vlastník: DCBI, s. r. o.
CEO: Vilém Arbeit
Kreatívna riaditeľka: Simona Páľuš
Account riaditeľka: Karin Poljovka
Riaditeľ digitálu: Vilém Arbeit
Člen združenie/asociácie: –
Počet zamestnancov: 11
web: www.sharkani.com

Noví klienti 2020: WELSORT, Eva
Collection, ELESKO Forest, maXmaRR
EVENT House
Klienti: S&D Pharma SK, DIMANO, Otto
Bock Slovakia, Karpatská pekáreň

THIS IS LOCCO
Rasťo Bahurinský
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Home office je peklo. To si už nemyslíme. Teraz
je to už len peklíčko. Naučili sme sa v ňom tak
trochu viac chodiť. Ale už by aj stačilo.

Top práca 2020:
Bejby Blue – prvá digitálna osobnosť Slovenska
Klient: Tatra banka
Cieľ: Udržať prvenstvo banky v segmente
študent
Riešenie: Pre najinovatívnejšiu
digitálnu banku sveta sme predstavili
najinovatívnejšiu digitálnu tvár, Bejby Blue.
Tá ukazovala mladým možnosti digitálnej
doby, čo všetko môžu dosiahnuť, ak svoj
online čas využijú zmysluplne.
Už od mystického začiatku sa dokonale
vmiesila do kultúry mladých.
Možnosti online doby
preberala s poprednými
„digitálnymi“ osobnosťami
módy, gamingu,
zodpovedného influencerstva
a, samozrejme, hudby.Jej
hudobná kariéra priamo
ukazovala, ako môže mladý
umelec vďaka internetu
preraziť. Aby sme neostali
len pri návodoch, vytvorili
sme vo finále šesťmesačnej
kampane výzvu pre mladých
producentov, ktorých sme
vytiahli na výslnie. Čerešničkou
na torte je nominovanie Bejby
ako objav a interpret roka
v ankete popredného portálu
RUKA HORE.

Dosiahnuté výsledky: Obchodné ciele
presiahnuté aj napriek korone.
Engagement rate vysoko nad priemerom
(22 percent vs. 2 percentá).
Státisíce organických views na hudobných
klipoch.
Bejby sa úspešne dostala do popkultúry
mladých, dokonca Tina o nej spontánne
napísala pesničku.
Kampaň mala najlepšie priradenie k značke
za minulý rok spomedzi všetkých kampaní
TB.

Mladých inšpirovala, učila,
posúvala ďalej a oni si ju
zamilovali. Hlavne však
fungovala a druhý rok za
sebou udržala zdvojnásobený
počet otvorených účtov oproti
roku 2018. A to aj napriek
korone.

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 75 %
Nákup: 0 %
Performance: 0 %
Social: 20 %

5+75+20

THIS IS LOCCO
Člen siete: –
Vlastník: Tomáš Rosputinský, Ivan
Dvoran, Rasťo Bahurinský, Juraj Kováč,
SORIA, a. s.
CEO: Rasťo Bahurinský
Kreatívny riaditeľ: Juraj Kováč
Riaditeľ digitálu: Daniel Vachuna
Iné dôležité pozície v agentúre: Ján
Rosputinský (CFO), Martin „Larry“ Jaňák
(Art Team leader)
Člen združenia/asociácie: ADMA, SAPIE
Počet zamestnancov: 27

Web: www.thisislocco.sk
Noví klienti 2020: Kaufland, Tatra banka,
Raiffeisen banka, Plustelka, Cresco
Klienti: Kaufland, Tatra banka, Allianz,
Hyundai, Towercom, Plustelka, Bory Mall,
Dr. Max, Vitana, Siemens, OMV, Liptov,
Raiffeisen banka, Penta Real Estate,
Bambino, Fatra, Lokálka, Zlatá studňa,
Cresco, Cesta von, Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku, Nadácia Pontis,
Mareena
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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TRIAD

Top práca 2020:
Prvé riadky
Martin Woska

Chief Creative
& Strategy Officer

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?

Klient: Martinus
Cieľ: Engagement milovníkov kníh
Riešenie: Prvé riadky kníh majú svoje
osobité čaro. Dokážu čitateľa pekne vtiahnuť
do príbehu. My sme pomocou nich vtiahli ľudí
do príbehu Martinusu.
Našli sme 30 najkraších úvodných viet a ľudia
mali spoznať knihu podľa nich. Z nich sme
vytvorili 30 nádherných letteringov, ktoré
korešpondovali s dejom diel.
Prvé riadky sa tak objavili v banneroch,

instagram stories, audiohre či livestreame.
Všetko viedlo na www.prveriadky.sk, kde sa
každý deň objavil nový lettering a nová úloha.
Podľa nich sme dokonca vyrozprávali aj časť
príbehu Martinusu, ktorý oslávil 30 rokov.
Dosiahnuté výsledky: Kampaň
vygenerovala jeden milión pokusov
o uhádnutie knihy na webe. To všetko
od 30 000 unikátnych, zaregistrovaných
milovníkov kníh.

Hádam, že si ešte viac vážime našu firemnú
kultúru, jeden druhého a prácu, ktorú môžeme
robiť pre našich klientov. Len vďaka tomu
sme mali napriek všetkému naozaj skvelý rok.
Ekonomicky a aj čo sa týka ocenení azda aj najlepší doteraz. Ak to nemôžeme spolu osláviť, je
to celé zrazu také sladkokyslé. Už sme sa však
naučili, že veci také, skrátka, bývajú a asi to tak
má byť. A my takí chceme byť aj v budúcnosti.
Nohami na zemi a hlavou v oblakoch.

Development: 10 %
Kreatíva & content: 61 %
Nákup: 15 %
Performance: 2 %
Social: 12 %
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TRIAD
Člen siete: Devin Band
Vlastník: Devin Band
Managing Director: Maru Mitlíková
CFO: Kveta Pačová
Kreatívni riaditelia: Martin Woska, Vlado
Kurek, Matúš Hliboký
Account riaditelia: Katarína Poláková,
Petra Papajová
Riaditeľ digitálu: :)
Člen združenia/asociácie: ADMA, KRAS
Počet zamestnancov: 40
Web: www.triad.sk

Noví klienti 2020: UNIQA CZ/SK+AXA
CZ/SK, Martinus, UP Slovensko, Plzeňský
Prazdroj Europe Brand, Novartis, Garden
Gourmet, Región Banská Štiavnica,
Nadácia Pontis, Hospodárske noviny,
Radosť, Nórske granty, Mäspoma.
Klienti: VÚB, UNIQA, O2, Rajo, Dell
Technologies, YIT, Vinea, Šariš, Gambrinus,
Birell, Tatratea, Becherovka, Beefeater,
Hodina deťom.
MS203825/01

Podiel prác:

Existuje jedno miesto, kde sa stretáva
výnimočná stratégia, kreativita a ich výsledky.

Jediná agentúra dlhodobo na popredných miestach
v rebríčkoch agentúry roka aj digitálnej agentúry roka.

ui42

Top práca 2020:
Redizajn a vývoj e-shopu na mieru
Robo Háger

Marketing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?

Klient: Najšport
Cieľ: Vývoj webu s cieľom pripraviť sa na
hlavnú zimnú sezónu; agilný vývoj pre ďalší
rast e-commerce businessu; kontinuálna
optimalizácia konverzného pomeru.
Riešenie: Wireframes, Informačná
architektúra, UX dizajn (vrátane zákazníckeho
výskumu), vývoj e-shopu na mieru na
CMS BUXUS, dôraz na flexibilitu, rýchlosť
a stabilitu, SEO a performance marketing.

Dosiahnuté výsledky:
Kvalitatívne: Stabilný e-shop pripravený na
výrazný nárast návštevnosti webu a počtu
transakcií v top sezóne. Použiteľný dizajn
zohľadňujúci potreby cieľových skupín.
Kvantitatívne: +400 percent Y2Y nárast
transakcií, +900 percent Y2Y nárast revenue
(spolupráca s marketingovou agentúrou).

Nemyslím si, že sme prešli zásadnou zmenou
v myslení. Stále sa snažíme klásť dôraz na
kvalitu a spokojnosť našich klientov. A áno,
snažili sme sa prispôsobiť dobe, pandémii, fungovaniu na diaľku atď., ale to asi každý na trhu.
Začali sme pracovať viac smerom dovnútra,
aby sme stmelili kolektív na diaľku a aby sme
udržali vysoké nasadenie a efektivitu práce.
A možno jeden postreh za všetky: doba si
vyžaduje konať rýchlo, nie však unáhlene – to
je niekedy tenká čiara, na ktorú si treba dať
pozor. Preto netreba podceňovať dobré plánovanie, dobrú prípravu, kvalitné brífingy a pod.

Podiel prác:
Development: 50 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 0 %
Performance: 15 %
Social: 0 %
UX: 30 %
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ui42
Člen siete: –
Vlastník: Martin Krupa, Róbert Mráz
CEO: Andrej Kajan
Kreatívny riaditeľ: Martin Krupa
Account riaditeľ: Róbert Mráz
Riaditeľ digitálu: Marián Zeleniak
Riaditeľ marketingu: Robo Háger
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenia/asociácie: SUXA,
Slovensko.digital
Počet zamestnancov: 42+
Web: www.ui42.sk

Noví klienti 2020: Eurowag, Kompava,
Benedictus
Klienti: Dedoles, Najsport, Holokolo,
Slovart, Startlab, SLSP, Sygic, SwissRe,
O2, 4ka

UNIVERSAL McCANN
Bratislava
Peter Beljak

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Nie je dôležité, aká zmena nastane, ale ako sa
k nej spolu postavíme.

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 6 %
Nákup: 25 %
Performance: 53 %
Social: 15 %
Iné: 1 %

6+25+53151

Top práca 2020:
FUN ÚČET (študentský účet)
Klient: ČSOB
Cieľ: Otvorenie stanoveného počtu nových
študentských účtov v ČSOB
Riešenie: Pripravili sme komplexnú
digitálnu stratégiu, v ktorej sme sa okrem
primárneho focusu na podporu predaja
účtov zamerali aj na rozšírenie kreatívneho
konceptu, ktorého úlohou bolo zabaviť
mladú cieľovú skupinu počas pandémie.
V digital prostredí sme využili široké
spektrum formátov a platforiem, od
štandardných bannerov, rich media
formátov, videí, spolupráce s influencermi
až po natívny obsah tvorený inhouse,
v spolupráci s médiami a kreatívnou
agentúrou.
Spolu s Refresherom sme napríklad
vytvorili online challenge, kde sa moderátor

prostredníctvom videohovoru spájal
so študentmi a dával im rôzne bláznivé
úlohy, ktoré museli do minúty splniť.
Úspešné bolo aj video, v ktorom museli
respondenti moderátora rozosmiať.
Spolu s kreatívnou agentúrou sme taktiež
pripravovali koláže fotografií známych
influencerov. V spolupráci s Mementum
sme prostredníctvom originálneho obsahu
vtipnou formou komunikovali benefity
produktu.
V kampani sme tiež využívali performance
kanály s ich priebežnou optimalizaciou na
jednotlivé ciele kampane.
Dosiahnuté výsledky: S kampaňou sme
prekonali stanovený obchodný cieľ o takmer
100 percent.

UNIVERSAL McCANN Bratislava
Člen siete: IPG Mediabrands
Vlastník: 50 % Mayer Com, s. r. o., 50 %
McCANN-ERICKSON PRAGUE, s. r. o.
CEO: Peter Beljak
Kreatívny riaditeľ:
Account riaditeľ: Matúš Hacker
Riaditeľ digitálu: Matúš Hacker
Iné dôležité pozície v agentúre:
Branislav Kudri/CEO Mediabrands SK,
Slavomír Beleš/Buying Director,
Zuzana Zelenay/Managing Partner IPG
Mediabrands
Spolupracujúce agentúry: PanMedia,
Mayer/McCann Erickson, PRime Time,

Ideamedia, Paravan, BigKids
Člen združenie/asociácie: IAB Slovensko,
AMA
Počet zamestnancov: 45
Web: www.umww.com/locations/
bratislava/
Noví klienti 2020: Honda, Agrana,
SD Pharma
Klienti: About you, ČSOB, Compeed,
Elektrosped, Johnson & Johnson,
Humanic, Molson Coors, Pandora, Pfizer,
Reckitt Benckiser, Red Bull, Suzuki, Storck,
Teva
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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Visibility

Top práca 2020:
Virtuálna výstava Oslobodenie Slovenska
Matúš Lovás

Managing Director

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Mať stanovenú dlhodobú víziu, kam sa chceme
dostať a podriadiť jej úlohy a ciele naprieč
celou agentúrou.

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 14 %
Nákup: 19 %
Performance: 40 %
Social: 14 %
Iné: 8 %
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Klient: Múzeum SNP
Autor/Spoluautor: Visibility/Ústav
technológií a inovácií
Pre viac ako 80 percent Slovákov
je Slovenské národné povstanie
najdôležitejšou udalosťou našich dejín.
Aj preto Múzeum Slovenského národného
povstania ročne navštívi viac ako
30 000 návštevníkov. Toto číslo však
kvôli nezáujmu mladých klesá a súčasná
pandémia návštevnosť ochromila.
V spolupráci s Ústavom technológií
a inovácií sme preto týmto udalostiam
vdýchli nový život v digitálnej podobe.
Naším cieľom bolo vytvoriť prvú digitálnu

výstavu na tému druhej svetovej vojny
z pohľadu Slovenska a jeho oslobodenia.
Mala mať formu webstránky, interaktívne
prvky ako mapy, hry a 3D modely.
Spracovať sme mali viac ako 40 hodín
obsahu v atraktívnej a zrozumiteľnej forme.
Vytvorili sme dizajn, naprogramovali
a spustili stránku OslobodenieSlovenska.
sk. Veľký dôraz sa kládol na čo najlepší
zážitok používateľa, hladké prezeranie
a vedenie návštevníka výstavou. Web
oslobodenie bol výzva aj z hľadiska
grafického dizajnu. Výsledkom je stránka,
ktorá je estetická, no kde sme nechali
vyniknúť hlavne exponáty.

Visibility
Člen siete: –
Vlastník: Radoslav Rochallyi, Juraj Sasko
CEO: Matúš Lovás
Kreatívny riaditeľ: Vojtech Kósa
Account riaditeľ: Pavol Schejbal
Head of SEO: Peter Svatoň
Head of Performance: Daniel Biras
Strategy Director: Ján Andrejko
Spolupracujúce agentúry: –
Člen združenia/asociácie: ADMA,
Everywhere network, CommUnity
International

Počet zamestnancov: 46
Web: www.visibility.sk
Noví klienti 2020: Across Finance,
Berndorf Sandrik, Aj Produkty, SFZ,
Múzeum SNP
Klienti: Stiebel Eltron, Raiffeisen Banka,
PWC, HB Reavis, GATE, Šupa Technika,
Namaximum, Inter Cars, Toyota Material
Handling, Slovaktual

WAVEMAKER
Radovan Pišný
Head of Digital
& New Biz
Development

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Uplynulý rok sme zaviedli nový spôsob plánovania kampaní – tkz. „provokatívne plánovanie“. Poslaním agentúry stále zostáva pomáhať
našim klientom rásť a v tom im náš nový
prístup ešte viac pomáha. Napríklad, pomocou
nášho auditového riešenia „Unlock“ dokážeme
identifikovať a „odomknúť“ okamžité zdroje
rastu v rámci celého spektra využitia digitálu.
Čoskoro uvedieme „Maximize“, ktorý pracuje s dátami GroupM Live Panel. Maximize je
priekopnícke plánovacie riešenie na báze AI,
ktoré dokáže porovnať tisíce alternatívnych
plánov na jeden klik. Klientom tak dodatočne
zvýšime využiteľnosť každého investovaného
eura do kampaní.

WAVEMAKER
Člen siete: GroupM
Vlastník: WPP
Managing Director: Dušan Horváth
Account riaditeľ: Michal Vážny
Riaditeľ digitálu: Radovan Pišný
Iné dôležité pozície v agentúre:
Branislav Marko (Head of Strategy
& Insight), Vladimír Paštinský (Head of
Content & Technology), Zdenko Mojto
(Performance & Programmatic Lead),
Katarína Andraščíková (Account Director),
Michal Vasilenko (Account Director)
Člen združenie/asociácie: AMA, IAB
Slovakia
Spolupracujúce agentúry: H1 Slovakia,
s. r. o., Creo Advertising, s. r. o.
Web: www.wavemakerglobal.com

Top práca 2020:
Telekom Enter – digitálne vzdelávanie
Klient: Slovak Telekom
Cieľ: Slovak Telekom podporuje
vzdelávanie dlhodobo. V minulom roku
uviedol vzdelávací program ENTER, ktorý
umožní školám využívať najnovšie inovácie
vo vyučovaní informatiky. Program
poskytuje školám materiálnu pomoc,
zabezpečí praktické návody a učebné
materiály pre žiakov i rodičov a učiteľom
umožní získať potrebné zručnosti
a skúsenosti. Slovak Telekom cez grantový
program rozdelil základným a stredným
školám sumu 250-tisíc € na zabezpečenie
nových vyučovacích pomôcok micro:bit.
Úlohou kampane bolo do programu zapojiť
čo najviac škôl a detí.
Rodičia a ich deti boli pre nás kľúčovým
publikom. Obaja musia pochopiť, že
zlepšovanie digitálnych zručností je
nevyhnutné pre ich pokrok a budúcu
prosperitu.
Naším cieľom bolo získať pozornosť detí
tým, že sa programovanie ukáže ako
zábava, ktorú si aj s našou pomocou
môžu užívať. Rodičia potrebovali počuť,
že ich deti nemusia byť géniovia, aby ich
napríklad také kódovanie priťahovalo.
Potrebovali sme, aby si rodičia uvedomili,
že digitálne zručnosti a vzdelávanie sú do
istej miery rozhodujúce pre budúcnosť ich
detí.

Študentov v danom veku je ťažké
zasiahnuť platenou podporou. Influenceri
boli jasná cesta. Potrebovali sme však
zvučné mená, ktoré sa hodili do príbehu
kampane, zároveň by boli blízke hodnotám
značky a hlavne, aby sa pre detská stali
ambasádormi. S naším nástrojom Influence
Power Index sme klientovi odporučili
Goga a Patru Bene. Aktivity influencerov
boli doplnené spoluprácou na TikToku
a postami na sociálnych sieťach.
Rodičov sme okrem tradičných silných
kanálov na budovanie znalosti oslovili aj cez
aktívny „product placement“ v populárnom
seriáli Oteckovia a dlhodobou natívnou
spoluprácou so SME.sk, kde sme vytvorili
špeciálnu sekciu. Špeciálne odkazy sme
mali pripravené a cielené aj na rodičov,
ktorí sa obávajú technológií alebo majú
obmedzený rodinný rozpočet.

Dosiahnuté výsledky: Záujem mladých
o kampaň potvrdzuje aj to, že sa kampaň
dostala na pár dní do top 10 trendov na
YouTube a dokazujú to aj pozitívne reakcie
v komentároch. Kampaň s influencermi
priniesla takmer 5 miliónov impresií a viac
ako 280 000 reakcií. Medzi operátormi sa
stal Telekom lídrom v atribúte „investuje
do digitálneho vzdelávania“. A čo je
najdôležitejšie, až o 20 percent viac rodičov,
Riešenie: Pre klienta sme pripravili
ktorí videli našu kampaň, povedalo, že
mediálnu stratégiu realizovanú hlavne
začali uvažovať o dôležitosti digitálneho
v digitálnych kanáloch, ktorá potrebovala
vzdelávania pre ich deti. Takéto výsledky by
zasiahnuť dve skupiny ľudí. Mladých ľudí vo sa podarili aj vďaka super spolupráci s MUW
veku 9 – 14 rokov a ich rodičov.
Saatchi & Saatchi a Casual.

Noví klienti 2020: Axa, Niké
Klienti: AMC Networks Central Europe,
Beiersdorf, Colgate-Palmolive,
dm-drogerie markt, Geberit Slovensko,
Jungheinrich, Mondeléz, Plzeňský
Prazdroj, Savencia Fromage & Dairy,
Slovenská sporiteľňa, Slovak Telekom,
Ticket Service a ďalší klienti
www.strategie.sk | Digitálne agentúry
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ZENITH

Top práca 2020:
Bejby Blue
Dušan Viszt
CEO

Najväčšia zmena v myslení,
ktorou prešla agentúra?
Po 2 mesiacoch vyčkávania, sme sa rozhodli
konať a nastaviť procesy dlhodobo udržateľne. Zrýchlila sa komunikácia s klientom
a médiami, procesy v rámci agentúry, prípravy
a rozhodovanie. A všetko sa to deje online. Do
toho sme trpezlivo komunikovali s klientami
aj médiami. Úprimne, nevedel som si predstaviť, že by sme boli tak rýchlo a profesionálne
schopní prepnúť do nonstop online modu. Ale
zvládame to. A či to chceme zachovať v takejto
podobe aj naďalej? nie, mentálnemu a osobnostnému rozvoju ľudí takéto permanentne
nastavenie prace z domu škodí.

Klient: Tatra banka (v spolupráci s This is
Locco a Performics)
Cieľ: Akvizícia nových klientov a udržanie si
pozície trhovej jednotky (najmä po úspešnom
roku 2019, keď banka zdvojnásobila
počet otvorených študentských účtov).
Sekundárnym cieľom bolo otvorenie
60 percent účtov cez mobilnú aplikáciu.
Riešenie: Bejby Blue – prvá digitálna
influencerka na Slovensku od
najinovatívnejšej banky sveta. Vytvorili sme
komplexnú 100 percent digitálnu stratégiu
postavenú na dvoch základných pilieroch
BOOM & SMART. Jedna komunikačná línia
sa venovala maximalizácii povedomia
o kampani so zapojením digitálnej osobnosti
Bejby Blue prostredníctvom rôznych
digitálnych kanálov – natív, spolupráca
s influencermi, audio- a videoformátov
blízkej cieľovej skupine. Druhá komunikačná

línia bola venovaná výkonnostnej časti
kampane s dôrazom na sociálne siete
s cieľom napĺňania akvizičných cieľov.
Samostatné postavenie malo social content
promo a budovanie samotnej digitálnej
osobnosti Bejby Blue.
Dosiahnuté výsledky: Primárny cieľ
naplnený na 102 percent, cieľový pomer
predaja prostredníctvom mobilnej aplikácie
splnený na 125 percent. Návštevnosť stránky
narástla o +24 percent. Oproti 2019 cena za
konverziu nižšia o 40 percent a engagement
vyšší o 24 percent. Nárast konverzií
o +64 percent.
Kampaň získala nasledovné ocenenia:
YouTube Works 2020: Najlepšia spolupráca
s influencerom
DIGITAL PIE: kategórie IDEA a EXECUTION

ZENITH
Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 45 %
Performance: 30 %
Social: 20 %

64

5+45+3020

Digitálne agentúry | 2021

Člen siete: Publicis Groupe
Vlastník: súkromné osoby + afiliačná
zmluva s Publicis
CEO: Dušan Viszt
Digital Director: Patrik Sabo
Strategy and BI Director: Marek Benco
Social Lead: Ľuboš Oláh
Performance & Programmatic Lead:
Michal Behúnek
Business Development Lead: Tomaš
Kosec & Lenka Jesenáková
Spolupracujúce agentúry: MUW Saatchi/
Saatchi, Webster, studio Echt, Core4, Triad,
Elite Solutions, Publicis CZ, Performics
SK, This is Locco, Vaculik Advertising,

Somebody&Somebody, Dotcom, 2Muse
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia,
AMA
Počet zamestnancov: 38
Web: www.zenithmedia.sk
Noví klienti 2020: Dedoles, Kooperativa,
Intersnack, Orion Tip, GymBeam
Klienti: O2, Tatra banka, Raiffeisen
banka, Nestlé, GSK, Tesco Mobile, Essity,
Electrolux, CEWE, Spinmaster, Notino,
Stredoslovenská energetika, BEL Syráreň,
Novalim, Lens Optik, ZEAL, Semmelrock,
Medtronic a ďalší

Podiel prác:

2CREATE advertising

Development: 20 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 10 %
Performance: 10 %
Social: 20 %
Stratégie: 20 %

Názov agentúry: 2CREATE advertising
Člen siete: –
Vlastník: Martin Porada
Web: www.2create.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): asi 1,3 mil. €
Člen združenie/asociácie: –

Art4web

Podiel prác:
Development: 35 %
Kreatíva & content: 60 %
Nákup: 0 %
Performance: 0 %
Social: 5 %

Názov agentúry: Art4web
Člen siete: –
Vlastník: The JOY, s. r. o.
Web: www.art4web.co
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): –
Člen združenie/asociácie: –

Basta digital

Podiel prác:

Názov agentúry: Basta digital, s. r. o.
Vlastník: Ján Laurenčík, Andrej Salner, Daniel Duriš
Web: www.bastadigital.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1 208 360 €
Člen združenie/asociácie: CEE Digital Alliance, ADMA, Kľúčový Premier Partner
Google

Nákup: 5 %
Performance: 80 %
Reklama mimo digitálnych
médií: 5 %
Špecializované digitálne
služby: 10 %

20+20+10
35+60+5
5+80+510

Blueinfo

WAVEMAKER

Názov agentúry: Blueinfo, s. r. o.
Člen siete: –
Vlastník: –
Web: –
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 180 000 €
Člen združenie/asociácie: –

Názov agentúry: WAVEMAKER Slovakia, s. r. o.
Člen siete: GroupM
Vlastník: WPP
Web: www.wavemakerglobal.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): prevyšuje tretinu
Člen združenie/asociácie: AMA, IAB Slovakia

Citadela
Názov agentúry: Citadela
Člen siete: –
Vlastník: Ron Kubik a Oto Kravec
Web: www.citadela.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): –
Člen združenie/asociácie: –

ContentFruiter
Názov agentúry: ContentFruiter
Člen siete: –
Vlastník: Roman Kleman, Patrik Vavrovič
Web: www.contentfruiter.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 595 000 € (100 %)
Člen združenie/asociácie: –

Podiel prác:
Development: 20 %
Kreatíva & content: 50 %
Nákup: 0 %
Performance: 10 %
Social: 20 %

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 60 %
Nákup: 0 %
Performance: 15 %
Social: 15 %

20+50+1020
10+60+15
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daren&curtis
Názov agentúry: daren&curtis
Člen siete: –
Vlastník: Jakub Čech
Web: www.darencurtis.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): asi 1,2 mil. €
Člen združenie/asociácie: –

DIGILINE
Názov agentúry: DIGILINE
Člen siete: Unimedia / Havas
Vlastník: Unimedia
Web: www.digiline.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 7 923 120 € (100 %)
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia, ADMA

dotcom advertising
Názov agentúry: dotcom advertising
Člen siete: –
Vlastník: dotcom.sk s.r.o.
Web: www.dotcom.sk
Obrat agentúry: 2 887 849 €
Člen združenie/asociácie: –

Effectix
Názov agentúry: Effectix.com
Člen siete: –
Vlastník: –
Web: www.effectix.com/sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 852 822 € (100 %)
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia, CEE Digital Alliance

Elite / Monday Lovers
Názov agentúry: Elite / Monday Lovers
Člen siete: –
Vlastník: Ľubomír Lajoš
Web: www.eliteml.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1,2 mil. € z toho digitál 600 000 € (50 %)
Člen združenia/asociácie: ADMA, KRAS

GALTON Brands
Názov agentúry: GALTON Brands
Člen siete: –
Vlastník: Andrej Mitáš
Web: www.galton.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 800 000 € (80 %)
Člen združenie/asociácie: –
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Podiel prác:
Development: 20 %
Kreatíva & content: 25 %
Nákup: 10 %
Performance: 25 %
Social: 15 %
Iné: 5 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 45 %
Performance: 45 %
Social: 5 %

Podiel prác:

20+25+10155
5+45+5
10+35+5152010
10+10+70
15+70+5
15+30+10520

Development: 10 %
Kreatíva & content: 35 %
Nákup: 5 %
Performance: 15 %
Social: 20 %
Strategy/Brand Strategy: 10 %
Produkcia: 5 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 10 %
Nákup: 10 %
Performance: 70 %
Social: 10 %

Podiel prác:
Development: 15 %
Kreatíva & content: 70 %
Nákup: 5 %
Performance: 5 %
Social: 5 %

Podiel prác:

Development: 15 %
Kreatíva & content: 30 %
Nákup: 10 %
Performance: 5 %
Social: 20 %
Brand Development & Employer branding: 20 %

HYPE
Názov agentúry: Hype
Člen siete: –
Vlastník: Marek Didák, Peter Šándor
Web: www.hype.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 538 917 €
Člen združenie/asociácie: ADMA

INVELITY
Názov agentúry: Invelity
Člen siete: –
Founders: Michal Greguš, Jakub Gombár
Web: www.invelity.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 808 000 € (95 %)
Člen združenie/asociácie: –

iProspect
Názov agentúry: iProspect (Online department of dentsu Slovakia)
Člen siete: dentsu Slovakia
Vlastník: dentsu international
Web: www.iprospect.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 19 %
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia

Kreativ gang
Názov agentúry: Kreativ gang s.r.o.
Člen siete: –
Vlastník: Tomáš Leiblinger, Ľubomír Šimko
Web: www.kreativgang.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 485 000 €
Člen združenie/asociácie: –

Lighting Beetle*
Názov agentúry: Lighting Beetle*
Člen siete: –
Vlastník: Michal Blažej, Marek Šolc
Web: www.lbstudio.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1 579 000 €
Člen združenie/asociácie: SAPIE, ITAS, SUXA

Made It Digital
Názov agentúry: Made It Digital
Člen siete: –
Vlastník: CoolStranky, s. r. o. (meníme názov na: „Made It Digital, s. r. o.“)
Web: www.madeit.digital
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 181 000 €
Člen združenie/asociácie: –

Podiel prác:
Development: 30 %
Kreatíva & content: 30 %
Nákup: 5 %
Performance: 15 %
Social: 20 %

Podiel prác:
Development: 35 %
Kreatíva & content: 15 %
Nákup: 0 %
Performance: 35 %
Social: 15 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 6 %
Nákup: 59 %
Performance: 22 %
Social: 13 %

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 40 %
Nákup: 5 %
Performance: 20 %
Social: 25 %

Podiel prác:
Development: 18 %
Používateľský výskum: 30 %
CX stratégie: 12 %
UX a UI dizajn,
dizajn služieb: 40 %

Podiel prác:
Development: 30 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 0 %
Performance: 60 %
Social: 10 %

30+30+51520
35+15+35
6+59+2213
10+40+52025
18+30+1240
30+60+10
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Media and Digital Services
Názov agentúry: Media and Digital Services, a. s.
Člen siete: Media Connection
Vlastník: PENTA INVESTMENTS
Web: www.mdservices.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 3 250 000 €
Člen združenie/asociácie: IAB Slovakia

PACKY ADVERTISING
Názov agentúry: PACKY ADVERTISING
Člen siete: –
Vlastník: Peter Packaň
Web: www.packy.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 520 000 €
Člen združenie/asociácie: –

PARAVAN
Názov agentúry: paravan interactive, s. r. o.
Člen siete: –
Vlastník: Peter Csemez
Web: www.paravan.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 760 000 € (100 %)
Člen združenie/asociácie: ADMA

Performics
Názov agentúry: Performics
Člen siete: Publicis Groupe
Vlastník: Publicis Groupe Hodling B. V.
Web: www.performics.com/sk/
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 6 233 476,35 € (100 %)
Člen združenie/asociácie: ADMA

Promiseo
Názov agentúry: Promiseo
Člen siete: –
Vlastník: Peter Šoltés
Web: www.promiseo.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1 270 058,73 € (80%)
Člen združenie/asociácie: ADMA

ptagroup
Názov agentúry: ptagroup
Člen siete: –
Vlastník: JOJ Media House, a. s., Michal Kubo, Peter Macháč
Web: www.ptagroup.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 332 000 €
Člen združenia/asociácie: Google Partners, Internet marketing association
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Podiel prác:
Kreatíva & Content
& Development & Social: 6 %
Nákup: 49 %
Performance: 40 %
Analýzy, Konzultácie, Web
analytika, SEO, Školenia: 10 %

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 40 %
Nákup: 20 %
Performance: 10 %
Social: 20 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 15 %
Performance: 50 %
Social: 5 %
SEO: 10 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 40 %
Performance: 50 %
Social: 0 %
SEO: 10 %

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 5 %
Performance: 25 %
Social: 25 %
Video: 20 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 10 %
Nákup: 0 %
Performance: 60 %
Social: 20 %
Iné: 10 %

6+49+405
10+40+2010
20+15+50510
40+50+10
5+20+525
10+60+2010

RIESENIA
Názov agentúry: RIESENIA
Člen siete: –
Vlastník: Vladimír Vanek, Jana Vaneková, Tomáš Šághy
Web: www.riesenia.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 100 %
Člen združenie/asociácie: ADMA

SHARKANI
Názov agentúry: SHARKANI
Člen siete: –
Vlastník: DCBI, s. r. o.
Web: www.sharkani.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 400 552 € (80 %)
Člen združenie/asociácie: –

Strossle Slovakia
Názov agentúry: Strossle Slovakia
Člen siete: Strossle International
Vlastník: Strossle International, Filip Kuna
Web: www.strossle.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1,2 mil. €
Člen združenie/asociácie: IAB Slovakia

THIS IS LOCCO
Názov agentúry: THIS IS LOCCO, s. r. o.
Člen siete: Vlastník: Tomáš Rosputinský, Ivan Dvoran, Rasťo Bahurinský, Juraj Kováč, SORIA, a. s.
Web: www.thisislocco.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 40 %
Člen združenia/asociácie: ADMA, SAPIE

TRIAD
Názov agentúry: TRIAD
Člen siete: Devin Band
Vlastník: Devin Band
Web: www.triad.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1,35 mil. € (asi 50 %)
Člen združenia/asociácie: ADMA, KRAS

ui42
Názov agentúry: ui42
Člen siete: –
Vlastník: Martin Krupa, Róbert Mráz
Web: www.ui42.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 1 939 974 € (zdroj: Finstat za rok 2019)
Člen združenia/asociácie: SUXA, Slovensko.digital

Podiel prác:
Development: 50 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 10 %
Performance: 40 %
Social: 0 %

Podiel prác:
Development: 30 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 10 %
Performance: 10 %
Social: 30 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 0 %
Nákup: 0 %
Performance: 0 %
Social: 0 %
Natívna reklama: 100 %

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 75 %
Nákup: 0 %
Performance: 0 %
Social: 20 %

Podiel prác:
Development: 10 %
Kreatíva & content: 61 %
Nákup: 15 %
Performance: 2 %
Social: 12 %

Podiel prác:
Development: 50 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 0 %
Performance: 15 %
Social: 0 %
UX: 30 %

50+10+40
30+20+1030
100
5+75+20
10+61+15212
50+5+1530
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UNIVERSAL McCANN Bratislava
Názov agentúry: UNIVERSAL McCANN Bratislava, spol. s r. o.
Člen siete: IPG Mediabrands
Vlastník: 50 % Mayer Com, s. r. o., 50 % McCANN-ERICKSON PRAGUE, s. r. o.
Web: www.umww.com/locations/bratislava/
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 3 480 000 €
Člen združenie/asociácie: IAB Slovensko, AMA

vibration.sk
Názov agentúry: vibration.sk
Člen siete: –
Vlastník: Ivan Potančok
Web: www.vibration.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 460 000 €
Člen združenie/asociácie: –

Visibility
Názov agentúry: Visibility
Člen siete: –
Vlastník: Radoslav Rochallyi, Juraj Sasko
Web: www.visibility.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 100 %
Člen združenia/asociácie: ADMA, Everywhere network, CommUnity International

Vivantina
Názov agentúry: Vivantina
Člen siete: –
Vlastník: Ľubomír Radič, Ľubomír Štulajter
Web: www.vivantina.com
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 180 000 €
Člen združenia/asociácie: –

Zaraguza
Názov agentúry: Zaraguza
Člen siete: –
Vlastník: Communication Group, Michal Pastier
Web: www.zaraguza.com
Obrat agentúry 2020: 4 869 934 €
Člen združenia/asociácie: KRAS, ADMA

ZENITH
Názov agentúry: Zenith
Člen siete: Publicis Groupe
Vlastník: súkromné osoby + afiliačná zmluva s Publicis
Web: www.zenithmedia.sk
Obrat agentúry (iba za práce v digitáli): 25 % – t. j. 5,2 mil. € v 2020
Člen združenia/asociácie: IAB Slovakia, AMA
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Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 6 %
Nákup: 25 %
Performance: 53 %
Social: 15 %
Iné: 1 %

Podiel prác:
Development: 85 %
Kreatíva & content: 10 %
Nákup: 0 %
Performance: 0 %
Social: 0 %
Iné: 5 %

Podiel prác:
Development: 5 %
Kreatíva & content: 14 %
Nákup: 19 %
Performance: 40 %
Social: 14 %
Iné: 8 %

Podiel prác:
Development: 20 %
Kreatíva & content: 20 %
Nákup: 0 %
Performance: 40 %
Social: 20 %

Podiel prác:
Integrované kampane: 45 %
Online kampane: 20 %
Mediálny nákup: 15 %
Offline kampane: 10 %
Social: 10 %

Podiel prác:
Development: 0 %
Kreatíva & content: 5 %
Nákup: 45 %
Performance: 30 %
Social: 20 %

6+25+53151
85+10+5
5+14+19408
20+20+40
45+20+1510
5+45+3020

R I
OFFLINE

ONLINE

NajEFFIEktívnejšia
mediálna agentúra
roka 2020*

Multikanálové mediálne stratégie a nákup médií
24/7 online BI reporting
Unikátne cross-mediálne dáta a prieskumy
o konzumácii médií a spotrebiteľoch na Slovensku
Najnovšie mediálne trendy v online a offline
* Na EFFIE 2020 sme získali zlato pre klienta Dedoles a bronzovú Effie pre klienta Tatra banka.

www.zenithmedia.sk | zenithmedia@zenithmedia.sk
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