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Top momenty komunikácie 2020
Alebo všetko, čo pretrvá aj v tomto roku

M

inulý rok bol v mnohých veciach bezprecedentný.
Pandémia mala výrazný vplyv aj na vývoj nášho
komunikačného biznisu. Napriek tomu, že sa
na jar minulého roka, obrazne povedané, prestala točiť
zemeguľa, nakoniec sa predsa len rok rozbehol. Nech už má
akékoľvek prívlastky, v mnohom výrazne ovplyvnil vývoj
aj v tomto roku.

celospoločenských dôležitých aktivít, tým viac bude pre
zákazníkov zaujímavá. Koniec koncov, pozrite si víťazov,
ktorí uspeli na minuloročných súťažiach kreativity
a efektivity reklám. Tie, mimochodom, nie sú iba
prehliadkou agentúr, ale v dlhšom meradle sú odrazom
vývoja komunikácie ako takej.

4.

V redakcii sme vybrali tie najdôležitejšie zmeny
v komunikácii, o ktorých si myslíme, že ovplyvnia vývoj
nielen v tomto roku, ale aj v budúcnosti. Tu sú:

Minulý rok ukázal silu a dôležitosť médií. Najmä
televízií a onlinu. V konečnom dôsledku si svojich
priaznivcov našli aj tradičné médiá ako rádiá či printy. A aj
nové médiá – sociálne siete či podcasty. Čo to znamená?
Diverzifikácia možností konzumácie médií stále pretrváva
a nájsť tú najefektívnejšiu komunikáciu vyžaduje naozaj ten
správny kumšt. Inými slovami, aj mediálna stratégia naberá
na väčšej sofistikovanosti.

1.

5.

Nehovorme však iba o negatívach. Ten, kto bol pripravený
a flexibilne sa prispôsobil, v mnohom sa mohol podučiť
a nasmerovať správne do budúcnosti.

E-commerce. Mnohé značky pochopili, aké dôležité je
byť prítomný v online prostredí. V širšom zmysle slova
je potrebné vnímať prechod do onlinu ako digitalizáciu
služieb. A tento fakt bude dôležitý aj najbližšie roky.

2.

Interná komunikácia je nevyhnutnosť, najmä
v čase zmien. Ak sa firma má prispôsobiť novým
podmienkam, správna komunikácia so zamestnancami je
mimoriadne dôležitá. A s tým súvisí aj tlak na leaderdship.

3.

Z hľadiska komunikácie bude aj pre budúcnosť
dôležitá brandová komunikácia. A čím viac sa
bude značke dariť nachádzať vlastnú cestu vrátane

Naučili sme sa, že efektívne sa dá pracovať aj
z domácich podmienok. Rovnako ako vieme z domu
sledovať akýkoľvek v online premyslený a atraktívny event.
Ale ako už niekto povedal, naša branža je o komunikácií
a stretávaní sa. Preto veríme, že toto sa v budúcnosti vráti
do „čias pred covidom“.

Povedali pre Stratégie

Povedali
pre Stratégie

Ivana Zelizňáková

riaditeľka odboru
Korporátna a marketingová
komunikácia VÚB

Máme k dispozícii neuveriteľné množstvo
dát, ktoré analyzujeme, snažíme sa ich
pochopiť, hľadáme insighty... Pred dvadsiatimi rokmi boli mediálne agentúry
naozaj iba na plánovanie a nákup médií.
Následne sa biznis mediálnych agentúr
rozšíril. Samozrejme, musíme si naďalej
robiť dobre svoju prácu, čo sa týka
plánovania a nákupu médií, ale mediálne
agentúry majú dnes omnoho viac dát ako
iné agentúry. Ak to trochu preženiem,
stávajú sa z nás dátové centrá. Musíme s
nimi vedieť pracovať a vyhodnocovať ich,
aby sme vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie zacieliť reklamu.
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Rastislav Kaňuch
Unimedia

Dodávka energií, zemného plynu a elektriny je síce dôležitou
súčasťou života, ale zákazník ju nepotrebuje riešiť každý deň.
Energetika však začína prechádzať dôležitými zmenami. Aby sme
na to upriamili pozornosť, prišli sme na trh s novým produktom
– čistou elektrinou, vyrobenou výlučne zo slovenských obnoviteľných zdrojov. Pri uvažovaní o vianočnej kampani sme vedeli,
že nechceme ľudí zaťažovať tým, že prežívame náročné časy,
ale chceli sme im dodať pozitívnu emóciu do domovov. Zároveň
sme chceli predstaviť nový produkt, ktorý súvisí s postupnou
premenou DNA SPP na zelenú. Čo sa týka nákupného správania,
ľudia v súčasnosti omnoho viac zvažujú, za čo svoje peniaze
minú. Všetko podlieha väčšej spotrebiteľskej analýze. Napriek
tomu sme zaznamenali pozitívnu zmenu a sami naši zákazníci
si začali pýtať produkt Čistá elektrina bez toho, aby sme cielene
vyvolávali dopyt. To znamená, že im záleží na životnom prostredí,
pretože produkt čistá elektrina súvisí s našou ambíciou znižovať v
čo najväčšej možnej miere emisie.
To je možné nielen v priemysle a v doprave, ale aj v domácnostiach,
čo si ľudia možno až tak neuvedomujú.
V dôsledku novej situácie sa u nás urýchlila digitalizácia.
Zrýchlenie digitalizácie v SPP je súčasťou zmeny našej DNA na
zelenú. V inováciách máme veľkú podporu vedenia spoločnosti,
za čo sme veľmi vďační.

MS203850/02

Martina Hrivnáková

Na všetko sme sa museli naučiť nazerať spôsobom, ako by veci mohli
fungovať na diaľku. Pandémia nám
v podstate ukázala, na čo sa máme
viac zamerať a aké aktivity budú
prospešné pre celú spoločnosť.

riaditeľka odboru marketingu
SPP

Povedali pre Stratégie

Najdôležitejšie bude v tomto roku
nezľaknúť sa a vyrovnať sa s recesiou a so zníženými marketingovými nákladmi. Aj táto kríza bude
mať svojich víťazov a porazených
a veľmi záleží na tom, ako sa k nej
značky postavia v budúcom roku.
Potenciálnu záchranu vidím v typickom multiplikátore marketingových budgetov – kreativite, ktorá je
správne nasmerovaná.

Martin Woska

Chief Creative & Strategy
Officer, TRIAD

Precision marketing je podľa mňa
budúcnosť marketingovej komunikácie. U nás je to stále pomerne
nová disciplína. Ide o sofistikované
presné cielenie na konkrétneho
zákazníka s cieľom čo najefektívnejšej komunikácie. Nie je to nič,
čo je robené naslepo, ide o presné
zacielenie komunikácie, to si však
vyžaduje čo najviac dát o zákazníkovi v každom momente jeho
nákupnej cesty.

Kríza nás zároveň všetkých „obnažila“
a ukázala silu jednotlivých značiek a lojalitu
zákazníkov. Aj keď prišlo k poklesu predajov, dokázali sme zvýšiť náš trhový podiel
na rekordnú hodnotu. Napriek tomu bude
automobilový priemysel dôsledky tejto krízy
cítiť ešte dlho a už dnes sa musíme vyrovnať s viacerými výzvami vrátane celkovej
neistoty spotrebiteľov, všeobecného poklesu
predajov, striktných emisných noriem či
optimalizácií, ktoré zásadným spôsobom
ovplyvnia aj naše komunikačné aktivity.

Roman Rajtár

vedúci marketingu
ŠKODA AUTO Slovensko

Róbert Slovák

Kríza nás zároveň všetkých
„obnažila“ a ukázala silu jednotlivých
značiek a lojalitu zákazníkov.

Online predaj? Ruku na srdce, je rozdiel v tom, či cez internet predávate
farebné ponožky za 5 eur alebo auto
za 20-tisíc.

Róbert Slovák a jeho priatelia

Všetky procesy sú teraz digitálne
a väčšinou bezpapierové. To je
výhoda. No v kreatívnom priemysle
sú osobné stretnutia a diskusie
vrátane „súboja“ o najlepší nápad
zoči-voči veľmi dôležité. To sa musí
niekedy vrátiť.

Braňo Marko

Head of Strategy and insight
Wavemaker Slovensko

Precision
marketing
je budúcnosť
marketingovej
komunikácie.

Pandémia priniesla akési
zastavenie a poobhliadnutie za tým, čo vlastne
robíme a aký to má zmysel. Takéto uvažovanie
sa podľa mňa prejaví aj
na komunikácii značiek.
Pretože aj komunikáciu
značiek tvoria koniec
koncov ľudia.

Matthias Settele
generálny riaditeľ
skupiny Markíza

Marek Kopča

Marketing & PR manager
Hyundai Motor Slovakia

Pandémia priniesla akési zastavenie
a poobhliadnutie za tým, čo vlastne
robíme a aký to má zmysel.
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Výdavky do reklamy

Rok 2020 znamenal

pokles o 5,6 percenta

U

nimedia odhaduje prepad reklamného trhu o 5,6 percenta. Síce
s poklesom (-4,0%), ale najsilnejším mediatypom zostáva televízia.
V porovnaní s rokom 2019 si o 4,6 % polepšil
len online. Najvyšší pokles zaznamenali kiná

(-76,5%), outdoor (- 33,0%), printy (-24,1%),
rádiá (-9,0%). Ako sme spomínali, celkovo trh
poklesol o 5,6 percenta, ale dobrou správou
je, že Unimedia predpokladá v tomto roku rast
o 4,5 percenta. V slovenskej reklame bolo za
minulý rok podľa Unimedie preinvestovaných

Odhad reklamných výdavkov 2020 vs. 2019 (eurá)
Mediatyp

2019

2020

Posun 2020 vs. 19

TV

166 600 000

159 900 000

-4,0%

Online

126 800 000

132 600 000

4,6%

Printy

29 500 000

22 400 000

-24,1%

Outdoor

29 400 000

19 700 000

-33,0%

Rádio

18 800 000

17 100 000

-9,0%

Kino

1 700 000

400 000

-76,5%

spolu

372 800 000

352 100 000

-5,6%

352 100 000 eur. V porovnanís rokom 2019
sa prepadli o takmer 21 miliónov eur. Ak
zoberieme do úvahy pôvodné predikcie, ktoré
rátali s rastom, objemy mali dosiahnuť 383,8
milióna eur, tak slovenskýtrh prišiel takmer
o 32 miliónov eur.

Podiely mediatypov
na reklamnom trhu v roku 2021
Predikcie výdavkov na rok 2021 (eurá)
44,79 %

38,01 %

Rok 2021 rast o 4,5 percenta
V tomto roku predikuje agentúra Unimedia rast. Reklamný trh má rásť o 4,5 percenta na 367,8 milióna eur.
Nedosiahne však úroveň roku 2019.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2021 (eurá)
Mediatyp

2020

2021

Posun 2021 vs. 2020

TV

159 900 000

164 700 000

3,0%

Online

132 600 000

139 800 000

5,5%

Printy

22 400 000

23 400 000

4,5%

Outdoor

19 700 000

21 300 000

8,0%

Rádio

17 100 000

18 050 000

5,5%

Kino

400 000

500 000

25,0%

spolu

352 100 000

367 800 000

4,5%

Zadávateľ

5,79 %

Print

Outdoor

4,91 %
0,14 %

Zdroj: odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov.
Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Top 5 zadávateľov v roku 2020

6,3 %

TV

Online

Rádio

Ostatní

Top 5 sektorov v roku 2020
Rok 2020 nárast

pokles

Sektor

Rok 2020

nárast

140,148,097 €

35 %

Obchod

489,832,142 €

36 %

Kaufland slovenská republika, v. o. s.

86,239,857 €

19 %

Lieky, liečivá

319,952,074 €

20 %

Slovak telekom

64,103,124 €

3%

Banky, poisťovne, finančné služby

313,194,854 €

11 %

Tipos

61,249,036 €

117 %

Orange slovensko, a. s.

59,261,427 €

4%

Lidl SR

Zdroj Kantar, Monitoring výdavkov je v cenníkových cenách.

Potraviny

276,768,630 €

5%

Hygiena, starostlivosť o krásu

200,303,316 €

16 %

Zdroj Kantar, Monitoring výdavkov je v cenníkových cenách.
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LEADERSHIP

Lídri zabúdajú, že sú

súčasťou tímu
Silvia Kušnírová v rozhovore vyzdvihuje úlohu
lídrov a hovorí o tom, ako by mal správny
vodca pristupovať k svojmu povolaniu.
S: Vyjadrili ste sa, že kríza preverí lídrov. Ako sa
správa dobrý líder v náročnom období počas krízy?
Mám to šťastie, že roky sledujem pri práci
lídrov a tímy a môžem sa učiť. Dnes je tlak na
leadership veľký. Správny líder dokáže zvládnuť neistotu, obavy a chaos, dokáže upokojiť,
pomenovať víziu. Mal by zomknúť tím, pretože
len tak dokáže ďalej s ľuďmi dosahovať ciele.
A musí vedieť počúvať. Viete, čo máme my
manažéri občas spoločné s hrochom? Máme
veľké ústa a malé uši. A malo by to byť
naopak. S počúvaním súvisí aj schopnosť
prijímať spätnú väzbu. Cieľom nie je, aby som
ako šéfka mala pocit, že so mnou súhlasia,
ale cieľom je, aby som bola informovaná
o tom, čo nefunguje aj na mne. Líder neberie
veci osobne, ale je schopný pozrieť sa na vec
očami iných.

S: A v čom robia lídri najväčšiu chybu?
Napríklad zabúdajú, že síce sú súčasťou tímu,
sú „jedni z nás“, ale to neznamená, že sú na
nich kladené rovnaké nároky ako na zvyšok
tímu. Lídri sa stávajú lídrami aj preto, lebo
majú alebo mali by mať schopnosť zvládnuť
oveľa viac. Platí to o vedení štátu, firiem aj
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menšieho tímu. Samozrejme, aj líder je len
človek, ale jeho úlohou je vedieť občas potlačiť seba vo „vyššom záujme“. To, do čoho
musíme v najbližšom období investovať, sú
ľudia, hlavne tí vo vedení, do ich psychickej
odolnosti a osobnostných kvalít. Všetci musíme byť odolnejší a flexibilnejší, prispôsobovať
sa podmienkam, meniť svoje plány a meniť
seba v rámci meniacej sa reality. Súčasní filozofi hovoria, že v najbližších rokoch zažijeme
viac zmien ako v desaťročiach predtým.

S: Každý sa môže stať lídrom?
Každý, kto je ochotný na sebe pracovať,
dokáže čokoľvek. Možno občas zabúdame, že
s veľkými písmenami na vizitke ide aj veľká
zodpovednosť. Hlavne my Slováci máme občas tendenciu vidieť výsledok a menej proces
(smiech). Byť na čele nie je pre každého, nie
každý chce alebo môže zvládnuť ten tlak. No
možno stačí začať v malom od seba – každý
sa môže stať v prvom rade lídrom svojho
života. A keď dokáže to, niekedy aj nechtiac
vyčnieva, najlepší šéfovia sú niekedy tí, ktorí
po tom nikdy netúžili. Nešlo im o status, ale
prirodzene, tým, akí boli, získavali autoritu.

Silvia Kušnírová
Má za sebou viac ako 20 rokov skúseností v oblasti komunikácie. Bývalá novinárka politických
diskusných relácií, dnes podnikateľka, filantropka a majiteľka PR agentúry SK PR Strategies,
v rámci ktorej vedie aj školu komunikácie pre
lídrov a manažérov. Stojí za neziskovými organizáciami Divé maky a Raná starostlivosť. V rámci
platformy Collective podporuje umelcov zo
Slovenska a je tiež spoluorganizátorom ocenenia
pre vizuálnych umelcov Ceny Oskára Čepana.

Status a autorita sú dve rozdielne veci. Status
môžem získať tým, ak ma zajtra niekto vymenuje za CEO. No budem mať aj autoritu?

S: Tlak na firmy a náročné obdobie môže spôsobiť,
že sa firma dostane do situácie, ktorá si vyžaduje
krízovú komunikáciu. Čo by ste firmám poradili,
aby zvládli túto situáciu a zachránili si svoju
reputáciu?
Mám pocit, že aj táto kríza nás vracia k úplne
jednoduchým pravdám. Napríklad že najlepšou prípravou na budúcnosť je to, ako žijeme
svoju prítomnosť. A najlepšou prípravou na
budúcu krízu je dnes, tu a teraz robiť veci
najlepšie. Ak vás tak publikum vníma, viete
o tom aj hovoriť a to, čo hovoríte, sedí s tým,
čo robíte, ľahšie vám odpustia aj to, keď sa
niečo pokazí. A pokaziť sa môže vždy veľa.
Každý deň hrozí kríza, aj pre ekonomické a iné
hrozby, aj pre bleskový prenos informácií.
Pripraviť si manuály na všetko nie je možné,
jediným spoľahlivým a udržateľným „manuálom“ je prítomnosť. Myslím, že nikto neočakáva, že budete dokonalí. Treba priznať, ak
je problém. Časy, keď časť klientov verila, že
z „bad guys“ urobí PR „good guys“, sú preč.

Lídri veria, že kormidlujú loď

dobrým smerom
Daniel Bradáč rozhovore
hovorí o dôležitosti lídrov
a o tom, akou optikou
by mali na svojich
zamestnancov nazerať.
S: Je pre lídrov v dnešnej situácii, keď sú mnohé
firmy viac či menej poznačené krízou, jednoduché
vniesť do firemnej kultúry aj prvok zábavy?
Lídri musia rozmýšľať aj takto. Ich úlohou
je udržať náladu a motiváciu vo firme čo
najvyššie. Nadchnúť ľudí je možno ťažšie,
ale odľahčiť atmosféru je viac ako potrebné.
Potvrdzuje mi to aj moja skúsenosť z práce
s klientmi alebo z rozhovorov so CEO vo
firmách (Generations vytvára vlastný
formát rozhovorov so CEO pod názvom
Generations CEO podcast, pozn. red.).
Zamestnanci sú najdôležitejší. V novej situácii je na všetkých vyvíjaný veľký tlak. A nie

Pocit istoty je dnes
iluzórny, lebo
nikto nevie povedať,
čo bude. Lídri však
neochvejne veria,
že kormidlujú loď
dobrým smerom.
je to len tlak na dodanie čo najlepších biznis
výsledkov, ktorý je veľký vždy. V kríze sa začne prepúšťať a veľmi šetriť, čo zmení atmosféru v každej firme. Ľudia sú zrazu nesvoji,
cítia neistotu a očakávajú, že aj oni sa budú
musieť vzdať mnohých vecí. Každá akcia
vyvoláva reakciu a keď ľuďom niečo beriete,
začnú sa brániť. Špecifikum je, že dnes sa to

Daniel Bradáč
Je majiteľom a riaditeľom brandingovej agentúry Generations, ktorá sa
špecializuje na budovanie hodnotných
značiek. Agentúra sa zameriava na
branding nových značiek, repositioning značiek, employer branding, fúzie
značiek a budovanie firemnej kultúry.
Má viac ako 20 rokov skúseností
s riadením a budovaním top značiek
aj v medzinárodnom prostredí, ktoré
využíva v poradenstve pre klientov.
deje súbežne aj v rodinách. Záťažové situácie sú znásobené situáciami v rodine, pocit
ohrozenia je vypuklejší a ešte nástojčivejšie
chcete naspäť svoje pocity istoty a stability.
Doba kladie obrovské nároky na správanie
každého z nás, nielen na lídrov. Pocit istoty
je dnes iluzórny, lebo nikto nevie povedať,
čo bude. Lídri však neochvejne veria, že
kormidlujú loď dobrým smerom. Ak dajú
ľuďom aspoň pocit istoty a dokážu zmeniť
myslenie na pozitívne, vráti sa im to v ich
podpore a konaní.
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e-commerce

Ako pandémia zmenila

požiadavky e-commerce?

Robo Háger

Marketing director
ui42

Zvýšili sa nároky na rýchlosť implementácie.
V prípade UX testovania sme sa presunuli do
remote módu. Klienti si začali viac uvedomovať dôležitosť online kanálu, preto začali
klásť dôraz na zvyšovanie kvality stránky,
ponuky produktov, služieb pre svojich zákazníkov a tak ďalej. Klienti, ktorí už sú v online
zbehlí, sa pustili do maximálneho vylepšovania svojej ponuky, aby vedeli uspieť v silnejúcom konkurenčnom prostredí. Klienti,
ktorí doteraz neboli v online dominantní,
respektíve aktívni, zobrali túto situáciu ako
príležitosť. Zároveň začali rásť nároky na stabilitu a spoľahlivosť e-shopov. Rastie počet
zákazníkov, transakcií, znásobené to bolo
v čase black friday a Vianoc. Rozširuje sa
funkcionalita doručovania, výberu osobného
odberu na prevádzkach a ďalšie prepojenia
s logistickými subjektami.

Pandémia zmenila myslenie
klientov celkovo.
Tí, čo predtým online marketingu nedávali veľkú váhu,
pretože tržby mali najmä z kamenných predajní, zistili,
že online je prostriedok, vďaka ktorému môžu momentálne najefektívnejšie fungovať. Najčastejšie zmeny
požiadaviek klientov boli v rozširovaní online kanálov,
investovaní
viac prostriedkov do kreditu vo výkonnostnom marketingu. Rovnako sa kladie väčší dôraz na komunikáciu
na sociálnych sieťach a budovanie obsahu na webe.
Bohužiaľ, na druhej strane prišli aj požiadavky na
pozastavenie spolupráce od klientov, ktorých koronakríza priamo zasiahla.

Marcel Sovič

Project Consultant
Visibility

Zvýšili sa nároky na rýchlosť
implementácie.

Elektronika
38 %

Podiel Kategórií
e-commerce 2020

Dom, záhrada
19 %
Oblečenie, móda
8%

Rast jednotlivých kategórií tovaru 2020

93 %

Šport
8%

58 %

Auto moto
7%

43 %

Kozmetika, zdravie
5%

32 %

32 %

Filmy,
knihy
a hry

Hobby

30 %

29 %

Detský tovar
5%
Jedlo,
nápoje

Ostatné
10 %
Zdroj: heureka.sk
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Dom,
záhrada

Sexuálne
a erotické
pomôcky

Oblečenie
Biela
a móda technika
Zdroj: heureka.sk

Zvýšenie rozpočtov pre performance.

Ján Urbančík
Chief executive
NetSuccess

Požiadavky v zásade ostali
rovnaké, stále riešime UX,
automatizáciu procesov pri
správe celého e-commerce
systému a vybavovaní objednávok a zefektívňovanie online marketingu. Čo pandémia
najmä na jej začiatku ovplyvnila, bol všeobecný dopyt po
ešte rýchlejšom spracovaní
požiadaviek vzhľadom na
neistoty vyplývajúce z celej
situácie.

Smerovali k efektívnosti a snahe
vytlačiť z performance kanálov čo
najviac, ešte viac ako po iné roky.
Zvýšili sa rozpočty na tieto kanály,
výraznejšie zvýšenie bolo badateľné nájmu u klientov, ktorí zostali
odkázaní na e-commerce, pretože
ich kamenné pobočky museli byť
zatvorené.

Martin Ďurica

Director of web development
division, Riešenia

Zvýšil sa dopyt po ešte rýchlejšom
spracovaní požiadaviek.
Neistota, ktorú zažívali naši
klienti, sa prejavila aj na častej
zmene priorít. Najskôr mnohí
konzervatívne znížili spoluprácu, no čoskoro ju obnovili, pretože identifikovali príležitosť na
rast v digitálnom svete. Klienti
však upustili od inovatívnych
projektov a sústredili sa na core
biznis. Investovali do optimalizácií a ukázalo sa, že digitálne
kanály majú oveľa väčší potenciál, než aký si vo firmách vedeli
pripustiť.

Ktorý trend bude definovať vývoj e-commerce v tomto roku?
Rýchlosť a flexibilita implementácie, potom inovácie, ako sú
chatbot, AI, BI..., ale stále aj „old
school“ zákaznícky servis, UX,
stále bude veľkou výzvou akvizícia nových zákazníkov, oslovovanie nových trhov. Vo zvyšujúcom
sa konkurenčnom prostredí
bude retencia veľmi dôležitá
a bude naberať na váhe azda
ešte viac ako v minulých rokoch.
Personalizovaný obsah, on page
x-sell. Nárast predaja, expanzia

Michal Blažej

Managing director
Lighting Beetle

Neistota sa prejavila
na zmene priorít.

Obrat v e-commerce 2020

Z dlhodobého hľadiska
budú dôležité značka
(brand), zákaznícky
servis a retencia zákazníkov, teda fáza care.

29 %
20 %
15 %

Robo Háger

Marketing director
ui42

Počet e-shopov 2020
na Slovensku

(mil. eur)

23 %

na ďalšie trhy, digital marketing
a boj s konkurenciou.

14 300

1 750

12 600

1 356

11 585
11 100

1 130

937
2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020
Zdroj: heureka.sk
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Stratégie aj minulý rok vyhlásili poradie najúspešnejších
agentúr na našom trhu. Ide o prestížne ocenenie,
ktoré odovzdávajú viac ako 20 rokov.

2020

TOP 15 AGENTÚR V SÚŤAŽI AGENTÚRA ROKA 2020
Por.

Agentúra

člen KRAS

Body za súťaže
kreativity

Body za súťaže
efektivity
760

1.

Wiktor Leo Burnett

KRAS

905

2.

Triad

KRAS

1005

Body za ekonomickú
výkonnosť

Spolu body

479

2 144

225

1 230

3.

Effectivity

KRAS

790

200

239

1 229

4.

MADE BY VACULIK

KRAS

525

410

289

1 224

5.

Istropolitana Ogilvy

KRAS

420

410

295

1 125

KRAS

250

1 110

6.

MUW Saatchi & Saatchi

7.

Mannschaft

8.

Zaraguza

9.

Respect APP

10.

Jandl

KRAS

510

350

290

500

KRAS

325

120

240

KRAS

410

60

90

560

500

500

Somebody&Somebody
11.

250
170

12.

Oliver Agency
Studio Echt

14.

PEKNE & DOBRE

15.

MullenLowe GGK

685

500

500

MARK BBDO BRATISLAVA

13.

790

250
60

230

200

200
180

180
KRAS

171

171

Top ľudia v slovenskej reklame

TOP
CREATIVE
DIRECTOR
2020

TOP
COPYWRITER
2020

TOP ART
DIRECTOR
2020

TOP
ACCOUNT
DIRECTOR
2020

Vlado Kurek

Matúš Hliboký

Denisa Pajkošová

Zuzana Kováčiková

TRIAD

TRIAD

EFFECTIVITY POWERED
BY PUBLICIS

EFFECTIVITY POWERED
BY PUBLICIS

TOP
STRATEGY
DIRECTOR
2020

Dominika Múdra

Wiktor Leo Burnett

O tom, aký rok má agentúra za sebou...
Bol to jeden z najúspešnejších rokov v histórii agentúry,
čo ma vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré sa v spoločnosti, ale aj v reklamnom biznise udiali, veľmi teší. Som
rád, že sa nám ako agentúre podarilo získať „tripple“
najvýznamnejších ocenení – stali sme sa najkreatívnejšou agentúrou na Zlatom klinci, najefektívnejšou agentúrou na Effie Awards Slovakia, až sme nakoniec získali
ocenenie Agentúra roka. Celkovo naše ôsme v poradí.
Takže áno, z reputačného hľadiska to bol jednoznačne
významný rok.

O prvej vlne pandémie...
Myslím, že všetci sme v marci 2020 aspoň na chvíľu prepadli utopickým predstavám, čo sa ide so svetom udiať.
Doteraz si veľmi živo pamätám ten pocit, s ktorým 12.
marca padlo rozhodnutie o okamžitom a kompletnom
presune agentúry na home office. Keď som, čakajúc na
priebežné správy, kto už je presťahovaný domov a zapojený, ľuďom posielal e-mail so slovami podpory, dúfal
som, že takéto odlúčenie predsa len dokáže byť pre

nás aj v niečom prínosom. Našťastie, opäť sa potvrdilo, že kreativita funguje najlepšie vtedy, keď sa jej do
cesty kladú prekážky. A tak počas prvej vlny karantény
vzniklo u nás v agentúre veľa výnimočných projektov. Či
už to boli Reklamy z obývačky pre 365.banku, kampaň
Áno, teraz pre Škodu, projekt Len žiadnu paniku pre
Gemerku a mnohé ďalšie.

Čo vás minulý rok z hľadiska biznisu prekvapilo?
Prišla za nami firma s globálnym záberom, ktorej vzhľadom na lockdown a zastavenie leteckej prepravy padol
doterajší sales model. Pretože bol postavený na osobných
stretnutiach s klientmi, či už u nich vo firmách, alebo na
výstavách a konferenciách. Dali nám k dispozícii ich ročný
travel budget, inak celkom zaujímavé číslo, keďže ich trh
je globálny, a našou úlohou je prehodiť prezentáciu firmy
a jej produktov z offline sveta, ktorý robil ich sales človek
pri osobnom stretnutí, do digitálneho. Nikdy by som si
nemyslel, že zdrojom nášho budgetu, ktorý od klienta
dostaneme k dispozícii, budú prostriedky pôvodne určené
na letenky a hotely. Ale aj to priniesol minulý rok.

Za čo by ste si vy dali v TRIAD-e ocenenie?

Maru Mitlíková
Triad

2. miesto

agentúra roka 2020
Zistili sme,
že sa ako ľudia
vieme flexibilne
prispôsobiť.

Bol to ťažký rok hneď od začiatku, boli sme v situácii ako
nikdy predtým. Všetkým firmám aj agentúram klobúk
dolu za flexibilné prispôsobenie. Ukázalo sa, že aj takáto
prekvapivá, nečakaná a nezažitá situácia sa dá nejako
zvládnuť. Keď sme koncom roka videli, že naši klienti
budgety zásadne neosekali a my sme pre nich odviedli
najlepšiu robotu, akú sme vedeli, prinieslo nám to aj
prekvapivé biznis výsledky. Dosiahli sme rovnaké tržby
v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dokonca trochu vyššie. Navyše to vyzerá tak, že sme robotu odviedli
svižnejšie. Celý ťažký rok sme nakoniec uzatvárali s tým,
že sme mali zadosťučinenie za to, že sme to zvládli, a tak
sme ľuďom vedeli dať aj odmenu navyše.

O tom, čím bol uplynulý rok iný...
Aj napriek ťažkým momentom a zlým chvíľam sme
sa naučili niečo nové, čo by za normálnych okolností

O pandemickom roku...
Rok 2020 bol poučný. To je to správne slovo. Myslím, že
všetci v branži sme sa naučili, že keď sa už zdá všetko
zastabilizované, stane sa niečo, čo to opäť rozvibruje.
No aj tak bol rok 2020 podľa mňa úžasný. Ukazoval
všetky slabiny, ktoré sme schopní prehliadať alebo nám
ich vedia trh aj klienti odpustiť. Na druhej strane, všetky
silné stránky dobrých a zdravých agentúr teraz o to
významnejšie prispeli k ich rastu. Myslím si, že toto bol
rok, ktorý oddeľoval „zrno od pliev“.

Čo naučila brandžu koronakríza...
Pokore. Zrazu sme zistili, že aj keď sme mali dlhodobé
plány a mysleli sme si, že nás nemá čo zásadným spôsobom prekvapiť, prišla zmena, na ktorú nikto z nás nebol
pripravený. V našej agentúre máme výborný seniorný
tím, ktorý je zohraný, a optimalizovanie stavu alebo

Peter Kontra

Wiktor Leo Burnett

agentúra roka 2020

Pokračujeme
ďalej. Aj v rozvíjaní témy
IT driven
marketingu.

možno neprišlo. Keď sme sa už ako-tak zo šoku
spamätali a došlo nám, že situácia asi nebude trvať
mesiac, rozmýšľali sme, ako pokračovať v komunikácii tak, aby to bolo pre našich klientov relevantné,
spôsoby, akými sme sa k tomu dopracovali, boli
zrazu trochu iné. Informácie sa veľmi rýchlo menili
a my sme sa tomu museli flexibilne prispôsobovať.
V jednom momente bolo potrebné povedať, že
„stojíme pri vás“, ale v istej chvíli to už spotrebitelia
nechceli počuť. Vytvorili sme krízové štáby, boli to
malé skupinky prevažne seniorov, ktorí boli rozdelení na značky, čím sme nastavili jasnú priorizáciu
vecí, ak by prišlo na najhoršie. Keď sa značke stala
nejaká krízová situácia, tak bolo jasné, ktorí traja
ľudia nechajú všetko tak a vyriešia to. Pri organizácii
práce nám to veľmi pomohlo, vedeli sme tak rýchlo
reagovať a efektívne zastrešiť krízovú komunikáciu
klienta.

prepúšťanie pre nás nebola cesta. Museli sme si sadnúť
a začať sa správať „pandemicky“, čo sme ešte v prvej
vlne odmietali.

Čo znamenalo správať sa „pandemicky“?
Pre nás to znamenalo pripustiť režim rotovania tímov
a nastavenie home officeov na systém zdravého
fungovania. Keď totiž vypadnete z pravidelného režimu v agentúre – ráno prídem, dám si kávu, začnem
pracovný deň, idem na obed, pokračujem v práci
a potom idem domov –, tak to funguje chvíľu, ale
potom každý deň tento pracovný návyk viac a viac
rozrieďujete. Všetci sme mali doma deti, boli home
schoolingy a nie každý mal možnosť plne sa venovať
len práci. Aj pre takéto zdravé zachovanie pracovných
návykov sme si zaviedli systém – týždeň v office,
týždeň doma.

Daniel Abrahám

EFFECTIVITY POWERED
BY PUBLICIS

3. miesto

agentúra roka 2020
Rok 2020
oddeľoval
„zrno od pliev“.
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TOP KAMPANE 2020

Najkreatívnejšie a najefe
Vlani sa aj napriek nepriaznivej situácii uskutočnili dva najdôležitejšie
vrchol spomedzi prác prihlásených do súťaže kreativity Zla

NAJKREATÍVNEJŠIE PRÁCE ZLATÉHO KLINCA
Agentúra večera

1

Wiktor
Leo
Burnett

Hrášková polievka

Reklamy z obývačky

Ministerstvo zdravotníctva a LIDL Slovenská republika
Kategória: Kampaň, Kreativita v PR kampani a Media

365.bank
Kategória: Kreativita v čase korony

Nočné muky

Všetci si zaslúžime dovolenku

Plasta la Vista

SD Pharma Slovensko
Kategória: Film Kategória: Craft

SATUR TRAVEL
Kategória: Craft

LIDL Slovenská republika
Kategória: Vizuál

Jednorožtek

Bedeker ‘73

Zlatý Bažant Hurban Legend

LIDL Slovenská republika
Kategória: Audio reklama

Heineken Slovensko
Kategória: Design Kategória: Digital

Heineken Slovensko
Kategória: Kampaň

705

Počet bodov:
Shortlistov: 20
Zlaté Klince: 4
Strieborné Klince: 2
Bronzové Klince: 6

14
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ktívnejšie kampane 2020
eventy pre reklamnú brandžu. Spoznali sme reklamy, ktoré sa dostali na
tý klinec a súťaže efektivity marketingovej komunikácie Effie.

2MADE

BY VACULIK
525

Počet bodov:
Shortlistov: 15
Zlaté Klince: 5
Strieborné Klince: 1
Bronzové Klince: 1

Cez okno

Heineken – Zlatý bažant '73

Úsmev ako dar
Kategória: Craft Kategória: Film

Heineken - Zlatý bažant '73
Kategória: Craft Kategória: Film

Kategória: Audio reklama

3Istropolitana
Ogilvy

390

Počet bodov:
Shortlistov: 14
Zlaté Klince: Strieborné Klince: 4
Bronzové Klince: 3

SME proti extrémizmu

Novembrová mandarínka

Petit press a.s. / SME
Kategória: Vizuál Kategória: Film

Tesco
Kategória: Promo & Activation

Kategória: Audio reklama

Kategória: Audio reklama

zlatý klinec
strieborný klinec
bronzový klinec

Hodina zadarmo

Neverili SME

Petit press a.s. / SME
Kategória: Kreativita v čase korony

Petit press a.s. / SME
Kategória: Media

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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ZHODNOTENIE SÚŤAŽE PREDSEDAMI POROTY

Kategóriu
Kreativity
v čase korony
si už, dúfam,
nezopakujeme
Martina Kedera,
kreatívneho riaditeľa
z agentúry Wiktor
Leo Burnett, si Multi
channel jury zvolila
za svojho predsedu.
Pre Stratégie hovoril
o tom, ako sa cítil
v úlohe predsedu
poroty a ako sa
pozerali na jednotlivé
práce v kategóriách.

16
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S: Čo by ste povedali o úrovni prác prihlásených
do súťaže Zlatý klinec vo všeobecnosti?
Nad týmto som premýšľal a musím povedať,
že to bol silný rok. Myslím si, že za posledné
dva-tri roky azda najsilnejší. Bolo tam veľa
výnimočných prác naprieč kategóriami.
Aspoň čo sa týka Multi channel jury, zaujímavých a dobrých prác tam bolo naozaj
veľa. Na každom festivale je väčšina prác
priemerných, ale taká je realita. Pre nás
bolo ľahké nájsť výnimočné práce a tie sa
stali benchmarkom aj pre tie ostatné. Veľa
prác skončilo na shortliste, ale aj to boli
silné a kvalitné prihlášky.

a komplikovaných procesov za nimi je.
Počas pandémie tak vzniklo niekoľko veľmi
kvalitných a odvážnych prác.

Emócia je vec, na ktorej
by sme mali všetci
viacej zapracovať
a urobiť ju hlbokou,
pravdivou a relevantnou.

S: Špeciálnou kategóriou ročníka 2020 bola
Kreativita v čase korony. Ako sa vám hodnotila
táto kategória?

S: Ak sa pozrieme na Zlatý Klinec 2020, ktoré povedzme tri práce si z neho budete pamätať? Ktoré
práce by mali definovať slovenskú reklamu?

Mali sme na ňu určite iný pohľad a trocha
iný meter ako na ostatné kategórie. Bola to
výnimočná kategória, ktorú si už, dúfam,
nikdy nezopakujeme. Zohľadňovali sme pri
hodnotení aj procesy počas korony, ktoré
neboli ľahké a ani výrazových prostriedkov
nebolo k dispozícii toľko ako bežne, preto
sme sa špeciálne v tejto kategórii snažili byť
čo najviac prajní a posúvať práce minimálne
na shortlist. Po prvom hodnotení zostalo na
shortliste na prekvapenie poroty málo prác,
tak sme hlasovali ešte raz. Ako tvorcovia
sme si uvedomovali, koľko náročnej práce

Hádam ich vymenujem aj viac. Určite je to
Pa a Pi, Hrášková polievka a Novembrová
mandarínka pre Tesco, čo bol ľahučký, čistý
a šarmantný nápad so silným posolstvom.
Páčili sa mi aj kampane SME – Hodina zadarmo či SME proti extrémizmu. Rovnako aj
kampaň pre Borovičku Borec. Mal som veľkú
radosť, že taká mladá agentúra Mannschaft,
ktorá je na trhu rok či koľko, spravila takú
silnú a relevantnú kampaň. Je to naozaj
krásny štart. A aby som nezabudol na Zomri
tašku, ktorá tiež rezonovala medzi onlinovými prácami.

O najlepších
prácach paradoxne

nebola veľká
diskusia
Predsedom Single channel
poroty bol Jonáš Karásek
z kreatívneho štúdia Gun
Powder.
S: Ak by ste mali zhodnotiť celkovo úroveň
prihlásených prác do Zlatého klinca?

S: Českých porotcov sa vždy pýtam, v čom by sme
sa mali ako Slováci zlepšiť. Spýtam sa to aj vás.
Ísť viac do hĺbky, ísť po silnejšej, pravdivejšej emócii. Lebo mať len dobrý insight nestačí. Myslím si, že práve emócia je vec, na
ktorej by sme mali všetci viacej zapracovať
a urobiť ju hlbokou, pravdivou a relevantnou. Takou, ktorú môžu ľudia zdieľať. Na ZK
2020 som si špeciálne uvedomoval, koľko
skvelých nápadov potopila nejednoznačná,
lenivá alebo urýchlená exekúcia v zmysle
stvárnenia myšlienky. To uškodilo veľa
dobrým nápadom.

S: V roku 2020 ste neudelili Grand Prix napriek
tomu, že hovoríte o silnom ročníku.
Verte mi, že sme sa naozaj snažili! Asi je to
aj tým, s akou vážnosťou pristupujeme k celému Zlatému klincu. Aj preto si roky drží
vysokú úroveň. Grand Prix dostávajú výnimočné práce, ktoré boli aj v tomto ročníku.
Bohužiaľ, obidve boli pre nekomerčných
klientov a pravidlá neumožňujú takýmto
prácam udeliť Grand Prix. Možno je to na
zváženie a prehodnotenie do budúcnosti, či si aj kategória Non Profit nezaslúži
získať tú najvyššiu cenu. Prechádzali sme
si veľmi pozorne všetky práce a hľadali sme
takú, ktorá by Grand Prix mohla dostať.
Najsilnejšie práce však boli non profit,
a preto sme sa rozhodli túto cenu neudeliť.

Úroveň bola rôznorodá. Niektoré kategórie
ma sklamali, tak ako už takmer každý rok.
Mám na mysli najmä Vizuál, OOH. Nechcem
povedať, že tieto kategórie idú dole vodou,
ale určite nestúpajú na kvalít.

S: Máte na mysli práce prihlásené v kategóriách
Craft a Film, kde bolo, mimochodom, aj najviac
shortlistov – Craft 26, Film 21. Čo vás na týchto
kategóriách pozitívne prekvapilo?
Celkovo sa mi zdala veľmi silná úroveň
videí, či už televíznych, alebo onlinových, najmä čo sa týka remesla. Vieme na
Slovensku spraviť 3D, ktoré je na svetovej
úrovni, vieme natočiť spoty, ktoré vyzerajú
fantasticky. A sú to práce od rôznych režisérov, rôznych produkcií, a to je skvelé.

S: O ktorých prácach bola najväčšia diskusia?
Paradoxne o tých najlepších prácach nebola
až taká veľká diskusia. Pretože porotcovia
sa na najlepších prácach väčšinou okamžite
zhodli. Od začiatku bolo zjavné, že práce,
ktorým sme dali nakoniec kovy, boli práce,
ktoré vytŕčali. Skôr sme viac diskutovali
o prácach, ktoré buď nezapadali do prihlásenej kategórie a ešte sme ich napríklad
preradili. Často sme dlho debatovali o prácach, ktoré nakoniec ani nezískali Klinec.

S: Prečo?
Rozprávali sme sa o nich preto, lebo časť
poroty v nich videla potenciál, niekto pri
nich nevidel nič výnimočné. Bolo tam
asi päť prác, o ktorých prebehla búrlivá
diskusia.

S: Vedeli by ste byť konkrétnejší?
Napríklad medzi online videami bolo
viacero dlhých, nudnejších, ktoré mali aj
fajn myšlienku, ale neboli úplne najlepšie
exekuované. Tak sme sa snažili ohodnotiť primárne tie, ktoré majú dobrú ideu
a trošku prižmúriť oči nad nedostatkami.
Hlavne odborníci na online sa však zhodli
v tom, že niektoré jednoducho nemohli
v online priestore dobre nefungovať.

Vieme na Slovensku
spraviť 3D, ktoré je na
svetovej úrovni, vieme
natočiť spoty, ktoré
vyzerajú fantasticky.
S: Neudelili ste Grand Prix? Prečo?
Na Zlatom klinci 2020 vyčnievali skôr práce
pre nekomerčných klientov. A tým sa Grand
Prix podľa štatútu neudeľuje. Tak asi preto.

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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TOP KAMPANE 2020

Effie Awards
26

16

9

prihlásených prác

shortlistov

ocenených kampaní

Wiktor Leo Burnett je
jedinou agentúrou, ktorá
si z Effie 2020 odniesla viac
ako jeden kov. Za kampane
bola ocenená zlatou
a bronzovou Effie. Stala
sa tak najúspešnejšou
agentúrou súťaže.

Hrášková polievka

Sila skutočného Borca

Veselé ponožky, čo nemajú páru

Kategória: Small Budgets
Agentúra: Wiktor Leo Burnett
Klient: Lidl Slovensko

Kategória: FMCG
Agentúra: Mannschaft
Klient: St. Nicolaus – Borovička Borec

Kategória: Ostatné
Agentúra: Somebody & Somebody
Klient: Dedoles

Ako uspieť v čase najväčšej krízy

Zlatý Bažant ‘73

Skutočný pochod za život

Kategória: Telco služby
Agentúra: MUW Saatchi & Saatchi
Klient: Slovak Telekom

Kategória: FMCQ
Agentúra: MADE BY VACULIK
Klient: Heineken Slovensko

Kategória: Dobročinný marketing
Agentúra: Istropolitana Ogilvy
Klient: Magna

ÁNO, TERAZ!

Gizka rieši

Pa a Pi po 33 rokoch

Kategória: Ostatné
Agentúra: Wiktor Leo Burnett
Klient: ŠKODA AUTO Slovensko

Kategória: Digital
Agentúra: Studio Echt
Klient: Tatra banka

Kategória: Dobročinný marketing
Agentúra: Effectivity
Klient: MFF Eko
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ako rozveselil celé Slovensko, keď to najviac potrebovalo

Zhodnotenie súťaže predsedom poroty

Pre mňa je
dôležitá idea.
Aká je silná, kreatívna
a aké výsledky doručí

Igor Tóth, vtedajší marketingový riaditeľ O2
Slovakia a terajší CEO spoločnosti O2, predsedal
obom porotám minuloročnej súťaže efektívnych
prác EFFIE AWARDS. „Ak by som mal zhodnotiť
celkovo úroveň tohto ročníka, musím povedať,
že aj práce, ktoré nakoniec nedostali kovy, boli
veľmi kvalitné shortlisty,“ zhodnotil.

S: Pre Stratégie ste pred hodnotením povedali, že
vynikajúca práca má silnú kreatívnu ideu, ktorá
mala zásadný vplyv na efektivitu kampane.
A zlaté práce by mali mať ašpiráciu uspieť aj
v medzinárodnom meradle. To je tá vízia, ktorú
ste odovzdali porote?
Áno, obzvlášť som si uvedomoval, že máme
za sebou pomerne náročný rok, a preto som
chcel, aby sme ocenili každú dobrú robotu.
Mnohokrát v minulosti, keď som bol ako
porotca v iných súťažiach, som myslel na to,
že škoda, že sme niektorú robotu neocenili.
A preto som ako predseda poroty apeloval na
to, aby sme sa nebáli využiť všetky miestenky
na shortlisty a rovnako potom na ocenenia, ak si to práce zaslúžia svojou kvalitou.
Nechcel som hľadať a priori nejaké „prešľapy“. Na druhej strane som ani nechcel, aby
sme si ako porota dávali pásku na oči a tvárili
sa, že nevidíme nekvalitu. Nakoniec porota
udelila plný počet shortlistov, ktoré mohla.

S: V druhom kole zo šestnástich shortlistov
mohlo dostať desať prác kov, vy ste udelili deväť,
dokonca ste to rozdelili po tri. Znamená to, že
tento ročník EURO EFFIE bol naozaj kvalitný?
Áno, nevyužili sme jedno miesto na kov. Ak
by som mal zhodnotiť celkovo úroveň tohto
ročníka, musím povedať, že aj práce, ktoré
nakoniec nedostali kovy, boli veľmi kvalitné

shortlisty. Bola to napríklad práca pre Petit
Press a denník SME.

S: Keď si pozrieme víťazov, dokonca dve zlaté
EFFIE si odniesli práce z menšieho segmentu. Majú
to značky, ktoré pôsobia na menej saturovanom
trhu, jednoduchšie?
Sčasti máte pravdu. Ak nikto nekomunikuje
a vy urobíte kampaň a investujete pol milióna do médií, je to vlastne celkom jednoduché. Je pravda, že ak je niekto v štartovacom
boxe sám, vyhrá bez ohľadu na to, ako rýchlo uteká. Pre mňa osobne je dôležitá idea,
aká je silná, kreatívna a aké výsledky doručí.
A preto si myslím, že ak sme posudzovali
konkurenčné práce, čo ocenené práce nakoniec vynieslo na kov, tak to bola práve ich
silná kreatívna idea.

ako sa iní experti, renomovaní experti
z brandže, pozerajú na práce a čo ich konkrétne zaujíma, čo oceňujú. Osobne ma to
potom veľmi inšpiruje aj pri našich kreatívnych konceptoch v O2 a pri ich prezentáciách na ne automaticky nazerám optikou, či
to celé do seba zapadá.

Grand EFFIE
musí mať niečo
navyše.
S: Boli úvahy aj nad odovzdaním Grand EFFIE
alebo mala k tomu nejaká práca aspoň trošku
našliapnuté?

Všeobecná úroveň bola dobrá, ale boli
práce, ktoré boli o niečo komplikovanejšie,
respektíve mali slabé miesta. A na tie slabé
miesta sme sa potom pýtali na onlinových
prezentáciách.

Pre mňa osobne Grand EFFIE musí mať niečo
navyše. Či už spoločenský rozmer, alebo
dlhodobo pozitívny vplyv na pozicioning
značky. Na Effie 2020 ani jedna zo zlatých
prác tieto charakteristiky nemala. Čiastočne
sme diskutovali o práci Borec, ale bola to
relatívne malá práca bez väčšieho dosahu
na „masovú“ spoločnosť.

S: Aké pocity a poznatky si odnášate
z porotcovania?

S: Ktorú prácu by ste okamžite posunuli do sveta
– na posúdenie svetovými expertmi?

Každé porotcovanie v súťažiach je pre mňa
zaujímavé. Obohacuje ma to v tom, že vidím,

Myslím, že Hrášková polievka, ale aj Borec
vedia napnúť svaly aj v zahraničí.

S: Aká bola úroveň samotných prihlášok?

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii

19

REKLAMA

Pre mladých sú najvýraznejšie reklamy

od Dedoles a VÚB
Stratégie v spolupráci s prieskumnou agentúrou Go4insight
prinášajú každý mesiac prehľad TOP 10 reklám – Young People
Ad Monitor. Pripravili sme stručný prehľad top reklám,
ktoré v minulom roku výrazne bodovali u mladých.
Dedoles sa v rebríčku dostal do top trojky desaťkrát.
V septembri dokonca obsadil druhé aj tretie miesto
v top desiatke reklám.

VÚB si prvenstvo v roku 2020 vychutnala štyrikrát. Hneď na
začiatku roka, v prvých dvoch mesiacoch s reklamou Hypotéka
so sporením a potom v mesiacoch september a október
so spotom Osobný finančný plán od VÚB.

Dedoles ovládol prvú priečku rebríčka spolu sedemkrát,
z toho päťkrát s rôznymi exekúciami spotov Veselé ponožky,
čo nemajú páru a dvakrát s vianočnou reklamou.

Najviac sa reklame Osobný finančný plán od VÚB darilo v októbri,
keď ju ako prvú menovalo 13,6 percenta respondentov a ako
ďalšiu menovanú 10,2 percenta opýtaných mladých ľudí.

Najvyššie hodnoty dosiahla značka Dedoles v apríli,
keď ako prvá menovaná vyšla u 29,8 percenta respondentov
a ako ďalšia menovaná u 14,6 percenta respondentov.

ČSOB sa na vrchol rebríčka dostala vlani jedenkrát,
a to s kampaňou Pravidelné investovanie do fondov.
Ako prvú, ju menovalo 9,3 percenta opýtaných respondentov
a ako ďalšiu reklamu, ju menovalo 4,3 percenta opýtaných.

VÚB sa v top trojke reklám v roku 2020 objavila deväťkrát.

Apríl

August

Október

Dedoles

ČSOB

VúB

Veselé ponožky, čo nemajú páru

Pravidelné investovanie do fondov

Osobný finančný plán od VÚB

44,4 %
29,8 %

23,8 %

Všetky
menované
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Prvá
menovaná

Ďalšie
menované
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13,6 %

Všetky
menované

9,3 %
Prvá
menovaná

13,6 %
4,3 %
Ďalšie
menované

Všetky
menované

Prvá
menovaná

10,2 %
Ďalšie
menované

MS203930/03

14,6 %

12 796

Vieme, že máte radi čísla. My nápady.
Tak toľko sme ich od roku 2004 zrealizovali.

Rozhovor

Verím, že značka Orange

bude rásť
a my s ňou

Minulý rok bol pre agentúru Monday Lovers zaujímavý minimálne
v dvoch veciach. Rozhodli sa pre zmenu názvu a opustiť Elite
Solutions, a vyhrať veľký tender na ATL kampane vrátane digitálu
na jedného z najväčších operátorov na trhu Orange. O zmenách
sme sa rozprávali s Petrom Šurínom stratégom agentúry.
S: Z Elite Solutions sa minulý rok stala Elite /
Monday Lovers, prečo ste sa premenovali?
V prvom rade poviem, že sme Elite v názve
chceli zachovať. Aj napriek tomu, že Elite,
ktorú sme založili pred nejakými dvanástimi,
trinástimi rokmi, odkedy existuje agentúra,
vznikla úplne z iných dôvodov. Nechceli sme
pôsobiť ako softvérová firma, čomu sme
sa vtedy venovali, preto sme zvolili niečo
univerzálnejšie. V posledných rokoch sme
sa stali známi pre Elite, Solutions o nás nič
nevypovedalo. Zároveň sme v agentúre všetci
už niekoľko rokov na mikinách nosili náš akoby
claim Monday Lovers. Uvedomili sme si, že my
nemusíme hľadať náhradu za Solutions, my ju
máme. V Monday Lovers je zakódované to, čo
robíme a ako robíme.

S: Agentúry si zvyknú odvodzovať názvy podľa toho,
na čo sa špecializujú. Vôbec ste neuvažovali o nejakom názve, ktorý by vás odlišoval od konkurencie?
Hovorím to už dlhšie, ale my už dávno nie sme
iba digitálna agentúra. Môžeme si povedať, že
sme fullservisová agentúra, ktorá vie urobiť
kampaň tak v digitáli, ako aj naprieč inými
offlinovými médiami. Samozrejme, možno
nevieme úplne zabezpečiť nákup médií alebo
v digitáli sa interne nešpecializujeme na výkonnostné kampane. Preto sme to nechceli pozicionovať či špecifikovať v názve. To, čo chceme
povedať, je, že sme agentúra, s ktorou by ste
jednoducho chceli pracovať. Nám sa v podstate s týmto názvom aj dobre pracuje – Monday
vieme vymeniť za čokoľvek, čo potrebujeme, je
to veľmi flexibilné.
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S: Napríklad Orange Lovers.
Áno, pokojne to môžeme zameniť aj za názov
klientov (smiech). Môžeme s tým pracovať
veľmi flexibilne.

S: Vy môžete minulý rok hodnotiť ako pozitívny aj
v kontexte výhry tendra na Orange, čo – musím
povedať – bolo pre trh prekvapením.
Prvý polrok bol asi taký, aký mal každý.
Mali sme obrovský rešpekt pred tým, čo
bude, fungovali sme ako asi všetky agentúry
v oklieštenom režime. Našťastie to bolo iba
krátkodobé, a od leta sa ten čas relatívne
menil. V auguste sme dostali pozvánku do
tendra na Orange. Z odstupom času si myslím, že to bol z hľadiska času veľmi dobre nastavený tender, mali sme na to v lete priestor
a mohli sme sa tendru venovať naplno. Vždy
sa totiž snažíme hovoriť, že predvianočný čas a Vianoce nie sú najvhodnejšie na
tendrovanie.

S: Čím ste klienta presvedčili?
Bolo nám povedané, že váhy boli veľmi tesné, ale nakoniec sme ich dokázali presvedčiť. No aj podľa feedbackov jedna z prvých
vecí, ktorá zafungovala, bol set-up v rámci
nastavenia Monday Lovers. Predstavili sme
600-stranovú prezentáciu, ktorá dávala
zmysel, a klientovi zafungovala aj naša
pohodová prezentácia. Osobne hovorím, že
tender sa začína prvým mailom, ktorý príde
z procurementu, a nie tendrom. Vlastne od
tej prvej komunikácie, ktorá prišla mailom,
sme cítili, že s tímom sa dá pracovať. Začali

sme pochybovať o trhových rečiach, ktoré
hovorili o tom, že Orange je náročný klient.
Absolvovali sme viacero prezentácií, z každej
sme mali príjemný pocit. Viem však napríklad i to, že sme mali veľmi dobre pripravenú brandovú komunikáciu, čo ocenili aj
vo Francúzsku. Celkovo to bol však z nášho
pohľadu veľmi dobre nastavený tender.

Zákazník nevníma, či ho
značka oslovuje v televízii alebo online. Potrebuje z toho mať jeden
zážitok a jedno posolstvo.
S: Čo očakávate od veľkého klienta, kam posunie
agentúru?
Prvá vec, čo nám asi dá nový klient, je
dobrý tím. Vždy hovorím – viac hláv, viac
rozumu. Verím, že máme a aj budeme mať
v tomto roku viac hláv – my sa momentálne
už blížime k číslu 40, čo je najväčšie číslo,
aké kedy Elite mala. A sú to iba ľudia, ktorí
pracujú na kreatívnych zadaniach, okrem
toho máme aj kolegov na technológie a aplikácie. Najväčšie zmeny sa dotkli kreatívy,
máme nový kreatívny tím. Reorganizujeme
si procesy vo firme. Doteraz sme mali jeden,
po novom budeme mať dva kreatívne tímy,
ktoré chceme prepájať. Momentálne máme
v agentúre jedno z najaktívnejších období,
aké si kedy pamätám, čo sa týka prijímania

Komunikácia pre Orange
pod taktovkou Monday Lovers
Na lásku treba dvoch
Začiatkom tohto roka Orange predstavil
prvú reklamu pod taktovkou Monday
Lovers. Hlavným cieľom agentúry bolo
jednoducho, ale efektívne odkomunikovať
kľúčový benefit ponuky Love, a to výhodné
spojenie pevného internetu s paušálom
do ponuky Love. Claim „Na lásku treba
dvoch“ sa tak stal kľúčovým motívom novej
kampane, ktorá toto posolstvo rozohráva
v najnovšom spote prostredníctvom známej
dvojice z Vianoc a dvoch psov – bíglov.
V Orange reklame v minulosti už bíglovia
v spote vystupovali. Bolo to v roku 2002,
hlavnou postavou bolo dievčatko, ktoré si
„neposlušné“, ale roztomilé psíky prenieslo
cez cestu na rukách. Posolstvom v tom
čase bola možnosť preniesť si neprevolané
minúty z jedného mesiaca do druhého.

ľudí a reorganizácie agentúry. Verím, že to
takto bude fungovať roky.

S: Aké konkrétne zmeny robíte, koľko ľudí ste
prijali?
Prvá vec, ktorá sa zmenila, je, že Roman Breja
sa stal lídrom account managerov, čím trochu
odbremenil Mariána Hlinku. Meniť sa bude aj
moja pozícia, viac sa budem venovať stratégii
a new business, ale nevylučujem, že sem-tam
nenahliadnem aj do kreatívy. Ako som spomínal, budeme mať dva kreatívne tímy, ktoré
budú viesť dvaja kreatívni riaditelia. Prvý
z nich je Jozef Kyselica, druhý Peter Michalka.
Od začiatku roka do agentúry prišlo 17 ľudí.
Niektorí priamo pre Orange, iní ako podpora
pre procesy alebo posila tímu ako celku.

S: Kde vidíte najväčšiu výzvu v komunikácii pre
telco segment?
Poviem asi to, že my sme O2 robili desať
rokov, a možno naša práca nebola až taká
viditeľná. Ale keď sme pripravovali review,
zistili sme, že sme pre O2 urobili naozaj dosť
veľmi pekných vecí, ktoré sme nikdy nemali
potrebu prihlasovať do súťaží, a možno aj
preto sme boli menej známi. Desať rokov sme,
myslím, mali nastavené veľmi dobré vzťahy
a výsledkom spolupráce bola aj posledná čerešnička na torte – kampaň Nebuď pirát. Preto
si dovolím povedať, že celkom reálne vieme
zhodnotiť tento segment. Na Slovensku je tu
obrovská konkurencia, sú tu traja operátori,
ktorí majú v zásade rovnaké východiskové polohy: rovnaké pokrytie, služby, ceny... Máme

tu challengera trhu, ktorý ide vyslovene po
dátach. Vo veľkej miere tu bude rozhodovať
značka. To je to, na čo sa má najviac v komunikácii zamerať, to je to, čo bude v najbližších
rokoch veľmi dôležité. A to je aj to, čo sme
prízvukovali i v tendri. Verím, že značka bude
rásť s nami a my s ňou.

S: Ak tomu správne rozumiem, vy, pôvodne digitálna
agentúra, ste vyhrali tender, ktorý je pre ATL
služby, a nie pre digitál.
(Smiech) Tak však boli karty rozdané. Možno
keby bol v tom čase tender na digitálne služby, boli by sme digitálnou agentúrou. A potom
by sme hovorili, že sa ťažko nastavuje niečo,
čo nemá podporu v ATL komunikácii. Zákazník
nevníma, či ho značka oslovuje v televízii
alebo online. Potrebuje z toho mať jeden zážitok a jedno posolstvo. Komunikáciu vníma
ako celok. A to bol neskôr aj dôvod, prečo
sa v Orange rozhodli zveriť nám aj digitálnu
komunikáciu. Od apríla tohto roka sa tak venujeme aj digitálu a otvorilo to pre nás ďalšiu
výzvu – zladiť všetky kanály a získať z nich pre
značku čo najviac.

S: Hovorili ste, že agentúry sa museli minulý rok
adaptovať, ako ste to mysleli?
Pre nás osobne to bolo našťastie relatívne
krátke obdobie, keď sme nevedeli, čo sa bude
diať. Agentúry sa počas leta vrátili do normálnych koľají. Čo sa však zmenilo? Určite je to
systém práce, aj napriek home office sme si
uvedomili, že kvôli niektorým veciam je lepšie
stretnúť sa v agentúre.

Orange oslovuje podnikateľov
Orange nechce so svojou ponukou
oslovovať len veľké a stredné firmy, ale aj
malých podnikateľov, ktorí nemajú typický
„korporátny look“. Monday Lovers priniesli
koncept, v ktorom narúša stereotypy
a predstavy o tom, čo znamená byť
typickým podnikateľom. Uvedomuje si, aké
je dôležité meniť obraz o podnikateľoch.
Orange komunikačne vstupuje do B2B
segmentu po dlhšom čase.

Rozhovor

Minulý rok nám

nastavil
zrkadlo

Pre Alexandra Smika z agentúry applepie bol minulý rok rokom
neustálych rozhodovaní. Ako vníma udalosti s odstupom času
a na aké výzvy je pripravený v tomto roku, hovorí pre Stratégie.

Bol to rok, ktorý všetko zmenil a nemyslím
si, že sa to týka iba reklamných agentúr, ale
celkovo nášho komunikačného segmentu.
Určite to bol však rok, ktorý priniesol veľa
zmien, ale zároveň odkryl aj to, ako na tom
reálne agentúry sú. Nastavil im zrkadlo. A poviem aj to, že to bol rok príležitostí pre aktívnu spoluprácu s klientmi. Pre mňa osobne to
bol rok neustálych rozhodovaní.

S: Čo všetko ste napríklad vy museli urobiť inak,
akými zmenami prešla?
Úplne na začiatku pandémie niektoré
agentúry prešli zaťažkávajúcimi skúškami,
čo sa týka personálnych záležitostí. Vnímam
budovanie agentúrneho tímu ako dlhodobú
a najdôležitejšiu vec. Preto som sa rozhodol,
a mohol som si to dovoliť, nezasahovať do
tímu, ktorý je momentálne dobre vyladený.
Bola to priorita a myslím, že sa to podarilo.
Asi každý, kto si spomenie na toto obdobie z prvej polovice minulého roka, povie,
že práca s ľuďmi bola najdôležitejšia, a to
vo všetkých smeroch, nielen interných
záležitostí.
S odstupom času poviem, že prechod na
home office nebol problém, ale ukázalo sa,
že práca z domu má svoje výhody aj nevýhody. Aj preto sa v applepie opäť tešíme z práce
v agentúrnom prostredí.

S: Spomínali ste, že minulý rok bol príležitosťou
pre aktívnu spoluprácu s klientmi.
Určite si pamätáte neistotu, došlo aj k prehodnocovaniu komunikácie. V tomto období
vnímam dôležitú úlohu partnerských rád
agentúr ku klientom. Aj preto by som rád

24

Top v marketingovej komunikácii | 2021

poďakoval klientom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, keďže boli pre nás základom pre
úspešné „prekonanie“ tohto obdobia.

S: Angažovali ste sa ako spoluorganizátor aj pri
tvorbe Zlatého Klinca. Čo pre vás bolo v minulom
ročníku najkomplikovanejšie?
Na úvod poviem asi to, že som za Klub
reklamných agentúr obzvlášť rád, že sme
napriek situácii dokázali zachovať kontinuitu,
a tak významná branžová udalosť, akou Zlatý
Klinec, a dokonca aj súťaž efektivity EFFIE
Awards, sa aj konali. Samozrejme, nebolo to
jednoduché, a obe aktivity poznačila situácia,
preto sa konali obe v online. Minuloročný
Zlatý Klinec bol jeden z najnáročnejších, čo
sa týka organizácie, najmä kvôli neustále
sa meniacim podmienkam. Poviem len to,
že ešte v úvode roka sme plánovali klasický
event s festivalom prednášok, nakoniec sme

boli radi, že sme dokázali pripraviť hybrid –
časť ľudí naozaj prišla na pódium, s ostatnými
sme sa spojili aspoň prostredníctvom onlinu.
Preto by som sa opäť rád poďakoval všetkým,
čo na minuloročnom Klinci spolupracovali,
celému organizačnému tímu, partnerom a aj
všetkým agentúram. Koniec koncov, Zlatý
klinec bol jeden z prvých eventov v našej
komunikačnej branži, ktorý ukázal, ako sa to
dá urobiť aj s výraznými obmedzeniami.

S: Ako vidíte Zlatý klinec v tomto roku?
To, čo sa nezmenilo, je asi to, že ani v tomto
roku nebudeme vedieť, ako sa budú meniť
pravidlá. Prezradím aspoň to, že Zlatý Klinec
určite plánujeme v septembri. A to, akú
bude mať podobu, rozhodne asi iba situácia
v danom čase. V každom prípade aj v tomto
roku bude musieť organizačný tím preukázať
vysokú mieru flexibility.

S: Naznačujete teda, že Zlatý klinec sa pripravuje.

Asi každý, kto si spomenie na toto obdobie
z prvej polovice minulého roka, povie, že práca
s ľuďmi bola najdôležitejšia, a to vo všetkých smeroch, nielen interných
záležitostí. S odstupom
času poviem, že prechod
na home office nebol
problém, ale ukázalo sa,
že práca z domu má svoje
výhody aj nevýhody.

Áno, prípravný výbor sa už stretáva. Preto
veríme, že sa nám podarí zorganizovať klasický event, kde prídu všetci, ktorí budú mať
záujem. Máme pripravených pár noviniek,
ktoré budeme postupne zverejňovať. Veríme,
že ich agentúry ocenia.

S: Čo by ste si najviac želali pre tento rok?
To, ako dopadne rok, závisí iba od toho, ako
sa budú správať ľudia. Verím, že ľudia budú
v lete zodpovední a tretia vlna, o ktorej sa
začína hovoriť, už nebude taká paralyzujúca.
V agentúre pripravujeme pár zaujímavých
kampaní na ktorých výsledok sa už tešíme.
Verím preto, že budú mať dobrý ohlas a splnia klientom očakávania. A, samozrejme, sa
teším na spomínaný Klinec.

MS203464/03

S: Ako s odstupom času vnímate minulý rok smerom
k reklamným agentúram?

PREJDITE NA

ú elek rinu

VYROBENÚ
LEN Z OBNOVITEĽNÝCH
ZDROJOV
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Trh práce

Štyri lekcie

z pandémie pre trh práce
Pandémia priniesla zásadné zmeny na trhu práce. Vybrali sme
štyri, ktoré najviac ovplyvnili firmy a ich zamestnancov.

1. Digitalizácia práce
Pandémia dramaticky urýchlila
digitalizáciu a proces, ktorým sa
mení globálny trh práce. Firmy aj
zamestnanci sa museli priam skokovo
zdigitalizovať a pracovné nastavenia
vo firmách sa zmenili. Firmy zamerali
svoje úsilie na urýchlenie implementácie služieb pre zamestnancov a prácu
z domu umožnili aj pri komplexnejších
pozíciách. „Nastal rýchly presun aktivít
do online prostredia. Nešlo len o prácu
z domu, virtuálne stretnutia, e-mailovú komunikáciu, ale tiež o pohovory,
školenia, kurzy. Digitalizácia tiež
umožnila nábor zamestnancov, ktorí
sú z druhého konca republiky,“ hovorí
Miroslav Garaj z Grafton Recruitment.
Videokonferencie a online školenia cez
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Zoom či Teams, ktoré zaviedla práca
z domu, sa však zachovajú aj po odznení pandémie.
„Počas pandémie sme sa naučili pracovať na diaľku a zistili sme, že nie vždy sú
potrebné osobné mítingy či služobné
cesty,“ hovorí Ivana Molnárová, riaditeľka portálu Profesia. Nová doba priniesla aj nové príležitosti. „Na Slovensku
vedia aktuálne profitovať firmy, ktoré
novej situácii prispôsobili svoje služby,
cestu k zákazníkom či spôsoby komunikácie. Vidíme výraznú orientáciu na
online, sociálne siete. Všetko nasvedčuje tomu, že rok 2021 bude tieto trendy
podporovať a mnoho firiem sa bude
snažiť vymyslieť nové spôsoby využitia
technológií,“ dodáva Molnárová.

2. Home office: z benefitu sa stala nevyhnutnosť
Zmeny nastali aj v štýle práce či v oblasti poskytovaných benefitov. Firmy začali
vyžadovať od zamestnancov omnoho väčšiu
flexibilitu a efektivitu. Rôzne benefity ako
káva, ovocie či permanentka do „fitka“
ustúpili do úzadia a pre zamestnancov sa
stali dôležitými bezpečnosť a stabilita v práci
a tiež work-life balance. Home office, ktorému
sa pred pandémiou väčšina firiem bránila,
sa zrazu stal bežným a potrebným. Ak nebol
možný, prioritou sa stala bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku. Pandémia zamestnávateľov naučila, že zamestnanci pri zmene
miesta práce nemusia nevyhnutne poľaviť vo
svojej efektivite a ich výkonnosť sa dá merať
a hodnotiť aj na diaľku.

„Ako aj pri štandardnom režime, treba sa
snažiť vyhnúť nekompletným a nejednoznačne odkomunikovaným zadaniam, úlohám na
poslednú chvíľu, zlej prioritizácii, ale aj príliš
veľkým projektovým tímom. Zápisy z online
chatov a rozhovorov a trackovanie jednotlivých úloh musia byť presnejšie a dôslednejšie,“ upozorňuje na najčastejšie chyby
v komunikácii firiem Daniel Bradáč z agentúry
Generations. Napriek nesporným benefitom
pre zamestnancov je práca z domu náročnejšia na sledovanie času, interakciu a spätnú
väzbu. Všetci sme tiež zistili, že osobný
kontakt s kolegami a klientmi či obchodnými
partnermi je veľmi dôležitý a online svet ho
nedokáže plnohodnotne nahradiť.

3. Dôležitosť internej komunikácie
Práca na diaľku komplikovala aj zaškoľovanie
nových zamestnancov, ktorým citeľne chýbal
osobný kontakt s novými kolegami. Mali menšiu
šancu vytvoriť si kontakt s tímom, stať sa jeho
súčasťou a adaptovať sa do komunikačných
procesov. „Táto doba nám ukázala, že samotné digitálne školenia môžu byť dostačujúce
v prvých mesiacoch, následne je dlhodobá prax
priamo v tíme nevyhnutná. Naša práca je kreatívna, jej podstata si žiada socializáciu, ktorú
nenahradí ani najlepšia online platforma,“
hovorí o zaškoľovaní zamestnancov počas korony Oto Kravec z reklamnej agentúry Citadela.
Do online priestoru sa presunuli aj pracovné
pohovory, ktoré však podľa Ivany Kubikovej

z PR agentúry Trumpeter po pandémii nezostanú súčasťou prijímania nových zamestnancov.
„Prišli sme o priestor na neformálnu diskusiu.
Navyše vieme online pretestovať iba časť požadovaných zručností, preto si po pandémii tento
nový prístup zrejme neosvojíme,“ vysvetľuje.
Počas pandémie sa veľa hovorilo o znižovaní
miezd či prepúšťaní, čo predstavuje veľmi silný
zásah do firemnej kultúry. „Informovanosť zamestnancov je prvoradá, preto buďte otvorení
a úprimní a zvoľte správny spôsob komunikácie. Klebety sa šíria v rámci firmy pomerne
rýchlo, preto je veľmi potrebné reagovať pri pozitívnych a negatívnych situáciách v internom
prostredí okamžite,“ odporúča Daniel Bradáč.

4. Nové požiadavky na zamestnancov
Pandémia zmenila aj požiadavky na zamestnancov. Najžiadanejšími zručnosťami budú
v nasledujúcich rokoch analytické a kritické
myslenie, rovnako ako schopnosť rozhodovať
a riešiť problémy. Od uchádzačov na pracovnom trhu sa vyžadujú hlbšie počítačové
vedomosti ako len základné ovládanie práce
s počítačom. Podľa portálu Profesia je veľkou
novinkou na trhu práce, že technologické
znalosti sú požadované aj od ľudí pracujúcich
v marketingu, HR či administratíve, a to na
pozíciách, kde dovtedy neboli nutné. Tomáš

Nagy z Pretlaku pridáva k požadovaným
zručnostiam aj dobre zvládnutý osobný time
management, kvalitný networking a odvahu
experimentovať a robiť chyby.
„Slovenský pracovný trh čaká obdobie
stabilizácie, nie expanzie. Mnoho firiem má
okrem plánu A, B a C vytvorený, na rozdiel od
predchádzajúcich rokov, aj najhorší možný
scenár. Rýchlej a flexibilnej reakcii a prispôsobeniu sa danej situácii firmy tiež naučil
rok 2020,“ uzatvára Miroslav Garaj z Grafton
Recruitment.
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Home Office

TOP 5 rád pre zames
ako motivovať zamestnancov na
Home office je pre mnohých stále nevyhnutnosťou, pre ďalších vyhľadávaným spôsobom
práce. Nie každý však
dokáže z domova zladiť
deti, domácnosť, záľuby
a stále podávať kvalitný výkon. Ako by mali
zamestnávatelia motivovať svojich pracovníkov,
ktorí sú niekedy už vyše
roka doma?

O

dpoveďou je efektívny home
office time management a tiež
neustála komunikácia, podpora
a práca s tímom. Správne zvoleným mixom uvedených aktivít dosiahneme
nielen spokojnosť na strane zamestnanca,
ale tiež na strane firmy. Výsledkom bude preukázateľne vyššia spokojnosť zamestnancov,
vyššia výkonnosť práce a nižšia fluktuácia.

Zanedbávanie kolektívu sa vráti ako
bumerang
Dnes viac ako kedykoľvek predtým záleží na
tom, ako sa dokážeme prispôsobiť zmenám,
no tiež na tom, v akom kolektíve pracujeme.
Zamestnanci sú základným motorom každej
firmy a spoločnosti. V kolektívoch sú však
pracovníci rôznych vekových kategórií
a každá z nich má špeciálne potreby.
Je preto potrebné pracovať s celým tímom:
„Zanedbávanie rozvoja tímu sa môže firmám
vrátiť ako bumerang. Ak to necháte tak, je
možné, že nedokážete mať stabilné tímy,
ktoré budú mať nielen výkonných, ale aj

1. Vysvetľujte a oceňujte
Ľudia musia pochopiť, prečo robia to, čo
robia. Objasnite preto každému kolegovi, v akej situácii sa vaša spoločnosť
nachádza, aké sú jej plány na najbližšie aj
vzdialenejšie obdobie, aké kroky plánujete podniknúť a predovšetkým, aká je jeho
úloha v celej firme. Navyše ak dokážete
oceniť hodnotu každého jednotlivca pre
firmu, zamestnanci to isto ocenia.
„Vyjadrenie dôležitosti jednotlivca pre
firmu, záujem zamestnávateľov o to,
ako sa v práci ľudia cítia, pravidelné
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prieskumy spokojnosti na pracovisku
a poskytnutie kurzov na rozvoj a vzdelávanie by mali patriť medzi základné
nástroje vo firmách, ktoré si chcú dlhodobo udržať kvalitných zamestnancov.
Pomáhajú im lepšie nastaviť pracovné
procesy, efektívne rozdeliť úlohy v tíme
a lepšie zvládať konflikty na pracovisku,
ktoré vznikajú nielen medzi nadriadenými a podriadenými, ale aj medzi
samotnými zamestnancami,“ objasňuje
odborník.
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angažovaných a zanietených pracovníkov.
Keď bude potrebné, aby tím zabral a vynaložil maximálne úsilie, nebude vedieť, ako to
urobiť. Bude mu chýbať vízia firmy, dôvera
nadriadených, ale aj súdržnosť spolupracovníkov,“ hovorí Daniel Bacík zo spoločnosti
PLUS Academia, ktorá sa venuje firemnému
aj individuálnemu vzdelávaniu.
Je naivné myslieť si, že pracovník na home
office nie je vystavený pracovnej záťaži
a stresu. Práve naopak – zladenie pracovného a rodinného života je veľakrát ťažšie.
Optimálne fungovanie ľudí a tímov, zvyšovanie ich motivácie a angažovanosti a, naopak,
znižovanie stresových situácií a úzkosti je
v dnešnej dobe kľúčovou úlohou. Ak nie sú
procesy vo firme nastavené správne, môže
to mať negatívny vplyv na výkon, komunikáciu aj zdravie jednotlivca. Dobrou správou
je, že zvládanie stresu a stresových situácií,
ako aj angažovanosti a motivácie kolegov sa
dá naučiť cieleným tréningom a osvojením si
techník a zručností.

Katarína Droppová
konzultant
10/10 Communications

tnávateľov,
home office

3. Poskytnite flexibilitu
Zamestnanci by mali mať stanovené
hodiny, keď je nutné, aby boli k dispozícii
pre pracovné úlohy tak, aby to nenarušilo
konzistentnosť riešenia úloh a fungovania firmy. Jasne stanovte, kedy je čas
na prácu, kedy na rodinu a pre seba. Byť
zdraví a duševne v pohode je dôležitejšie
ako kedykoľvek predtým. Tiež pravidelne
zisťujte, či majú všetko na prácu z domu:

2. Stanovte priority

„Je dôležité, aby manažéri prejavili
empatiu a našli fungujúci pomer medzi
pracovnými povinnosťami a vychádzaním
v ústrety zamestnancom, ktorí pracujú na
home office. Ak má nadriadený porozumenie pre potreby ľudí a načúva im,
zamestnanci v oveľa menšej miere rozmýšľajú o odchode alebo zmene pozície,“
vysvetľuje D. Bacík.

4. Udržiavajte
tím v spojení

Odbremeňte kolegov od úloh, ktoré nie sú skutočne dôležité. Obmedzte nepodstatné projekty a sústreďte sa len
na priority. Stanovte ich riešenie, timing, zadajte úlohy
a takto postupne riešte ďalšie naplánované kroky. Pozor
však – priority sa môžu meniť, často nepredvídateľne.
Pomocou online videocallov robte pravidelné stretnutia
s tímom, na ktorých získate pohľady vašich kolegov na
danú vec. Nebojte sa prijať aj iný názor.

Ľudia majú v sebe zakotvenú túžbu po
spoločenskej interakcii, radi sa stretávajú, rozprávajú. Dovoľte ľuďom byť
v spojení nielen pracovne, ale aj ľudsky
– vyhraďte čas po pracovných videocalloch na voľnú diskusiu, na zdieľanie
svojich myšlienok, nápadov. Ak je to len
trošku možné, stretnite sa aj osobne –
kontakt face-to-face totiž nič nenahradí.
Využite možnosť robiť niečo ako tím
spoločne a udržiavať ho v spojení.

5. Budujte psychickú aj fyzickú odolnosť
Rozvoj osobnej reziliencie, teda psychickej aj fyzickej odolnosti, pracovníkov patrí jednoznačne do portfólia
firemného vzdelávania moderných
spoločností. Výsledkom je zvyšovanie
angažovanosti, spokojnosti aj produktivity jednotlivých zamestnancov,
rozvoj medziľudských vzťahov, lepšie
fungovanie aj vzájomná komunikácia
ľudí a tímov.
Jedinečnosť reziliencie v porovnaní
s mnohými podobnými konceptmi zameranými na rozvoj soft skills či work-life
balance je v prepracovanom dlhoročnom vedeckom základe stojacom najmä
na poznatkoch z psychológie, neurobiológie a neuropsychológie. Nesporným
benefitom reziliencie je nielen jej

vedecký základ, široká použiteľnosť
pre rôzne typy firiem aj jednotlivcov
z rôznych pracovných sfér, no tiež jasne
štruktúrovaná merateľnosť pokroku.
„Firmy ocenia, že ich zamestnanci dokážu vďaka tréningom reziliencie rozvíjať
svoje zručnosti a silné stránky – dokážu
lepšie zvládať stres aj emocionálne
veľmi vyhrotené situácie, objektívne
ich zhodnotiť a prísť s konštruktívnymi
riešeniami. Sú schopní naplno využiť
potenciál spolupráce, pričom poskytnú
svojim kolegom emocionálnu podporu.
A v neposlednom rade dokážu vďaka
reziliencii efektívnejšie využívať svoje
schopnosti, energiu aj čas, čo im pomôže nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote,“ dodáva Daniel Bacík.
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Podcasty prinášajú

nové publikum
Hoci počúvanosť podcastov rastie a prináša nové reklamné
príležitosti, ich monetizácia zostáva stále otázkou.

Slovenské podcasty na jednom mieste
Podľa prieskumu spoločnosti Go4Insight až
76 percent poslucháčov počúva slovenské
podcasty. V žiadnej z existujúcich aplikácií na
prehrávanie podcastov však nie je možnosť
filtrovať podcasty podľa jazyku či krajiny,

Počúvanie podcastov

v ktorej vznikli. Preto Rádio Expres spustilo
koncom roka 2020 nový portál Podmaz.sk,
ktorý na jednom mieste združuje všetky slovenské podcasty, ktoré majú nejakú relevanciu.
Používatelia si na ňom môžu vytvárať vlastné
playlisty, vyhľadávať podľa kategórií či sledovať
obľúbených autorov. Portál chce Rádio Expres
rozvíjať aj do budúcnosti. Plánuje rozšírenie
o české podcasty a pre slovenských podcasterov pripravuje novinku hosting, ktorá umožní
priamo tvorcom nahrávať si svoje podcasty.

Všetci o podcastoch
hovoria, ale predať ich
nie je také jednoduché.

Podmaz zároveň priniesol na slovenský trh
novú reklamnú platformu na predaj digitálnej audioreklamy, ktorú je možné nakupovať
priamo, ale aj programaticky cez viaceré DSP.
Priekopníkom v predaji tohto formátu je práve
Rádio Expres, ktoré ho ako jediné na Slovensku
predáva od konca roka 2019 aj programaticky.

Počúvam slovenské
Počúvam anglické
Počúvam inojazyčné
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Nepočúva podcasty %
57

Muž (486)
Žena (514)

46
40

54
60

16 – 24 rokov (137)
25 – 39 rokov (311)
40 – 54 rokov (292)
55 – 69 rokov (260)

54
44
38
39

46
56
62
61

ZŠ/SŠ (771)
VŠ (229)

42
46

58
54

do 500 € (221)
501 – 1 000 € (443)
1 000 € a viac (263)
nemám vlastný príjem (72)

47
35
49
51

53
65
51
49

Čistý osobný príjem
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Počúva podcasty %

43

Pohlavie

Vzdelanie

8%

Zásah digitálnej reklamy sa nedá porovnávať
so zásahom reklamy v on air rádiu, lebo stream
zatiaľ nepočúva také veľké percento poslucháčov ako bežné rádio či už doma, v práci alebo
v aute. „Reach Rádia Expres je 1,6 milióna
poslucháčov týždenne, stream alebo aplikácia
tvorí asi 10 percent našej počúvanosti. Čiže tu
nejde o cielenie na masy, skôr o zväčšenie zásahu či cieľovej skupiny, ktorá štandardne počúva
bežné rádio, ale večer už počúva stream alebo
podcast,“ hovorí Čamborová.
Dôležitým faktorom je však to, že angažovanosť poslucháča je pri streame alebo podcaste
výrazne vyššia ako pri počúvaní bežného rádia.
Miera dopočúvanosti reklamy je viac ako 95
percent a zároveň v prípade podcastov poslucháči najmenej vnímajú reklamu ako obťažujúci
faktor v porovnaní s reklamou v televízii alebo
na YouTube.

Total (1 000)

Vek

16 %

Vysoká angažovanosť poslucháčov

Počúvanie podcastov
(bez ohľadu na jazyk podcastu)

76 %

„Programatický nákup je aj v prípade rádií
budúcnosť, aj keď nerastie zatiaľ tak rýchlo ako
nákup iných formátov v prípade publisherov.
V našom prípade predávame programaticky
37 percent a zvyšok na priamo. Môj odhad je,
že to bude do pár rokov naopak,“ predpovedá
Čamborová.

MS203673/05

D

igitálne audio sa stáva vďaka
podcastom pre poslucháčov čoraz
obľúbenejšie. „Podcasty sú budúcnosť. Je to spôsob, akým sa audio
vie vyvíjať ďalej,“ hovorí Lenka Čamborová,
obchodná riaditeľka Rádia Expres. Aj preto
líder na trhu rádií, ako aj iné slovenské médiá
investujú do rozvoja digitálneho audioobsahu.
Podcasty Rádia Expres zaznamenali minulý rok
3,3 milióna vypočutí, čo znamenalo až 94-percentný nárast v porovnaní s rokom 2019.
Napriek úspechu podcastov v Rádiu Expres
otvorene hovoria aj to, že hoci podcasty existujú už niekoľko rokov a vznikajú v tisíckach,
ich monetizácia stále zostáva otázkou. „Všetci
o podcastoch hovoria, ale predať ich nie je také
jednoduché. Nie je to masové médium ako rádio alebo televízia. Na druhej strane, podcasty
sú určené pre úzko špecializovanú skupinu ľudí,
ktorá ich však počúva pozorne, a aj reklama je
presne cielená,“ dodáva Čamborová.

Online video

Meranie

online videa po roku
Združenie IAB Slovakia prišlo v máji 2020 s novinkou
– oficiálnou metrikou na meranie online videa.

V

ideo v rámci výdavkov do online
reklamy ako jeden z mála formátov
každoročne lineárne rastie. Jeho
meranie je tak dôležitou metrikou
pre slovenský trh a bolo dlhodobo plánované.
Po roku príprav, 1. mája 2020, spustilo IAB
Slovakia oficiálne meranie online streamu, do
ktorého sa v počiatkoch zapojilo päť významných prevádzkovateľov webov na Slovensku:
Mac TV (joj.sk, noviny.sk), MAFRA Slovakia
(hnonline.sk), Markíza – Slovakia (markiza.sk),
News and Media Holding (pluska.sk) a Ringier
Axel Springer SK (aktuality.sk).
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Po roku je v meraní zapojených 7 vydavateľov
(pribudli Zoznam a v apríli 2021 FPD media)
so svojimi 9 webmi. „Oslovili sme všetkých
hráčov, ktorí sú zapojení v IAB monitore,“
uviedla výkonná riaditeľka IAB Slovakia Dáša
Karpelová s tým, že verí, že postupne sa
vyvinie trhový tlak a pridajú sa aj ďalší veľkí
hráči ako Petit Press či Perex. Stream meranie
prináša napríklad údaje aj o celkovom počte
zrealizovaných video views, počte reálnych
používateľov, priemernom počte video views
a počte návštev na jedného používateľa, priemerný, ako aj celkový strávený čas. V meraní sú

už zahrnuté aj live streamy, aplikácie sa zatiaľ
testujú.

Očakávania mediálnych hráčov
Verejné a transparentné dáta vítajú inzerenti aj mediálne agentúry. Výsledky merania
priniesli už v počiatku zaujímavé čísla, hoci
mediálne domy nemali v meraní zapojený
všetok videoobsah, ktorý produkujú. „Pre mňa
je podstatné, že sa ukazujú jednotlivé pozície
medzi hráčmi, ktorí sa venujú videoobsahu. To
je pre mňa najzásadnejšia informácia,“ uvádza
Michal Teplica z vydavateľského domu News

and Media Holding. Jednotnú metriku považuje za veľmi podstatný krok pre náš trh aj Juraj
Máťuš zo skupiny Markíza: „Máme jednotnú
menu, ktorú každý akceptuje. Cieľom je, aby
si mediálne domy nastavili meranie na všetok
produkovaný videoobsah.“ Pre Martina Kyselu
z JOJ Group je podstatné aj to, že dáta sú verejné a mediálne domy sú tak transparentné voči
klientom a agentúram. „Video tvorí značnú
časť v obsahu, ale aj značnú časť z hľadiska
investícií do reklamy. Jeho tvorba je náročná,
ale dnes nevyhnutná. Ako lokálni hráči však
dokážeme konkurovať globálnym hráčom,“
hodnotí Kysela.

Slovenský videoobsah navštívi 5 z 10 online
Slovákov
Videoobsah slovenských publisherov zasahuje
už viac ako polovicu online populácie. Podľa
IAB monitora oslovuje z 3,5 milióna online populácie 1,8 milióna reálnych používateľov, ktorí
jeho sledovaním v priemere strávia hodinu
času mesačne. „Reach je, samozrejme, veľmi
relevantná veličina, ale neznamená úplne

všetko. Bolo by fajn, ak by sa podarilo zapojiť
všetkých hráčov slovenského trhu, ktorí generujú videoobsah, a dostať sa tak k čo najvyššiemu číslu. Určite je pre zadávateľov podstatnejšia možnosť efektívne oslovovať ich cieľovú
skupinu,“ hovorí Karpelová. Pre zadávateľov
reklamy je relevantné, aby bola zabezpečená
aj brand safety pre ich značku a požadovaná
viditeľnosť videoreklamy. „Osobne si myslím,
že práve brand safety je u slovenských vydavateľov oveľa viac zabezpečená ako napríklad pri
user-generated contente v prípade nadnárodných hráčov,“ konštatuje Karpelová.

metriky a nezávislých dát je tiež možnosť
porovnávania výsledkov naprieč mediálnymi
domami.

Video obsah slovenských publisherov zasahuje už viac ako polovicu online populácie.
Do budúcnosti bude najdôležitejším krokom
zapojenie ďalších publisherov, pretože až tak
dajú dáta komplexnejší pohľad na náš trh a posilnia svoju relevantnosť. Pre televízie bude
dôležité aj to, aby im dáta umožnili detailnú
analýzu celého streamu až na úroveň jednotlivých seriálov či relácií, pre publisherov zase
segmentácia na jednotlivé magazíny.
Rovnako je dôležitý celkový čas, ktorý používatelia strávia konzumáciou tohto typu obsahu,
a dopozeranosť videa. Závisí od stratégie
jednotlivých publisherov, koľko reklamy a akej
umiestnia do svojho videoobsahu.

Posilňovanie videoobsahu
Zvyšovanie reklamných výdavkov do videoobsahu spôsobuje prirodzená zmena konzumácie
obsahu a správania ľudí na internete. Napriek
tomu, že oficiálne meranie bolo potrebné
a podporí inzerentov, nespôsobí revolúciu
v online reklame. Transparentné meranie však
upozorňuje na to, že lokálne médiá produkujú
kvalitný videoobsah a ponúkajú zadávateľom
kvalitné videoinventory. Benefitom jednotnej

Prehľad sledovanosti online videa
priemer
2020

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

Prevádzkovateľ

4 164 114

4 243 615

4 154 236

4 180 027

4 080 352

4 164 935

4 164 633

News And Media Holding

943 037

1 198 081

1 167 962

1 202 521

1 078 826

1 145 739

1 158 626

Stream - Real users
Internet
stream_pluska.sk

Zdroj údajov: IABmonitor

priemer
2021

stream_noviny.sk

Mac TV

951 922

1 216 329

972 500

936 210

875 756

948 821

989 923

stream_markiza.sk

Markíza - Slovakia

901 496

711 506

657 305

799 666

804 683

739 213

742 475

stream_joj.sk

Mac TV

683 810

580 338

789 070

682 328

584 878

608 133

648 949

stream_topky.sk

Zoznam

297 845

171 902

354 810

532 877

585 623

728 698

474 782

stream_aktuality.sk

Ringier Axel Springer SK

396 139

461 774

490 355

546 233

451 697

394 872

468 986

stream_hnonline.sk

MAFRA Slovakia

255 856

240 817

518 361

566 798

453 339

447 779

445 419

FPD Media

-

-

-

-

242 650

542 504

392 577

Zoznam

263 237

279 697

269 553

325 052

290 244

293 854

291 680

priemer
2020

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

priemer
2021

Prevádzkovateľ

40 365 937

46 193 468

44 180 168

59 070 096

52 151 049

69 557 190

54 230 394

stream_pluska.sk

News And Media Holding

24 162 683

30 672 085

28 380 247

40 784 734

31 509 085

43 457 552

34 960 741

stream_markiza.sk

Markíza - Slovakia

6 458 488

4 527 107

4 199 155

5 297 412

4 874 860

4 210 136

4 621 734

stream_cas.sk
stream_zoznam.sk

Stream views
Internet

stream_joj.sk

Mac TV

4 481 656

4 424 863

4 684 476

4 716 866

4 225 755

4 023 753

4 415 143

stream_topky.sk

Zoznam

539 703

331 412

918 954

1 951 862

5 729 594

10 880 832

3 962 531

stream_noviny.sk

Mac TV

2 972 779

4 276 214

3 091 944

2 521 012

2 430 656

2 748 473

3 013 660

Ringier Axel Springer SK

819 613

1 010 007

1 152 928

1 389 840

1 066 690

806 591

1 085 211

FPD Media

-

-

-

-

470 769

1 594 452

1 032 611

stream_aktuality.sk
stream_cas.sk
stream_zoznam.sk

Zoznam

549 907

598 266

808 432

1 067 923

1 076 223

1 000 423

910 253

stream_hnonline.sk

MAFRA Slovakia

924 825

353 515

944 033

1 340 447

767 419

834 979

848 079
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Online video

Daša Karpelová
executive director
IAB Slovakia

Rok 2020 bol veľmi špecifický vzhľadom na
situáciu spojenú s COVID-19 a celkovo výdavky
do internetovej reklamy rástli len o 2,4 percenta. Nárast výdavkov do videoreklamy za celý
slovenský trh však svedčí o dopyte po tomto
formáte a aj zahraničné štúdie poukazujú na
výrazne vyššiu efektivitu v porovnaní s inými
formátmi, keďže strávený čas návštevníka na
videoreklame je výrazne dlhší.

Cieľom je vyrábať videoobsah, ktorý je rentabilný. Aj
s našimi partnermi v sieti
Valetin vedieme debaty
o návratnosti videa, aj
technológie nám v tejto téme
idú naproti. Veľkú pozornosť
venujeme kvalite videoobsahu.

Martin Kysela

TV/DIGITAL Representative
Manager, JOJ Group

Juraj Máťuš

obchodný riaditeľ
skupiny Markíza

Náš cieľ je ísť určite na
čo najväčšiu bázu našich
používateľov webov, takže sa
ešte máme kam posúvať. Čo
sa týka počtu používateľov,
mali sme silný mesiac marec,
kde sme zaznamenali vyše
1,2 milióna real users (video)
a doteraz najväčšie zhliadnutie inventory viac ako 40
miliónov stream views.

Televízia ako taká generuje
z hľadiska priemerného
sledovania videa úplne iné
časové dĺžky ako printové
médiá. Naším zámerom je
v oblasti AVOD poskytovať
hlavne priestor, kde je reklama všeobecne akceptovaná.

Juraj Velička

Director of Innovation
News and Media Holding

Nárast výdavkov do videoreklamy
za celý slovenský trh svedčí
o dopyte po tomto formáte.

Ako kľúčové vnímame nastavenie správneho pomeru investovaného budgetu
k počtu prehratí. Našou snahou je
stabilizovať videoinventory na úrovni
milión zobrazení za týždeň a následný
kontinuálny rast tohto čísla.

Marek Bobula

vedúci odd. marketingu
Zoznam

V rámci rozvoja portfólia vydavateľstva
spustíme už čoskoro nový web pre
mladých, kde bude videoobsah tvoriť
jeho významnú súčasť. Tešíme sa na
nové formáty pre cieľovú skupinu, ktorú
sme doteraz v našom portfóliu nemali
výrazne zastúpenú.

Denis Schvarcz

riaditeľ digitálnych médií,
MAFRA Slovakia

Michal Maruška

COO & Managing Director
Ringier Axel Springer SK
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Pri našom obsahu vieme
klientom zaručiť bezpečnosť ich
značky pri propagácii v rámci
nami vyrábaného videoobsahu. Okrem zvyšovania objemu
sa plánujeme sústrediť aj na
zvýšenie priemerného času
pozerania videa, mieru dopozerania, ako aj počtu videí, ktoré
si jeden používateľ pozrie.

Kreatíva v online videách

76+
3,5 mil.
76 %

Slovákov je online a využíva
internet ako médium

Aktuálne
údaje
o slovenskom
videoobsahu

53
1,8 mil.
53 %

používateľov zo slovenskej
internetovej populácie navštevuje
videoobsah meraný v IABmonitore

Počet používateľov, ktorí navštevujú ideoobsah meraný v IABmonitore
0,9 mil.

1,8 mil.

1,4 mil.
0,2 mil.

Počet hodín, ktoré mesačne strávi Slovák na videoobsahu meranom v IABmonitore

Peter Michalka

Creative Director
Elite / Monday Lovers
Ak chceme niekoho zaujať, musíme byť kreatívni. A to platí aj pre reklamné video. Ak má
niekoho zaujať, musí byť kreatívne. Aspoň
v nejakej minimálnej miere. Video sa v tomto
zmysle nijako neodlišuje od iných médií.
Kreatívne video však ešte nemusí automaticky znamenať dobré video, resp. dobrú reklamu. Kreativita v reklame musí byť predovšetkým funkčná. Správne zvolená vzhľadom
na určené publikum, vzhľadom na značku,
pod ktorou bude performovať, vzhľadom na
marketingový zámer, vzhľadom na trendy
atď. Okolností je skrátka mnoho. Ak chcete
urobiť legendárne video, musíte byť odvážny,
riskovať, experimentovať a mať šťastie.
Videoformát je úžasná vec, ktorá sa triumfálne udomácnila aj v online prostredí. Video
a kreativita vo videu je niečo také inšpiratívne, že ani neviem, ako to opísať.

1:35 hod.

1 hodina

Kreatívne video
nemusí automaticky
znamenať dobré
video.

0:19 hod.
0:20 hod.

Počet mesačne generovaných stream views na videoobsahu meranom v IABmonitore
25,9 mil.

36,4 mil.

9,8 mil.

Roman Roj

Creative Director
dotcom advertising

0,7 mil.

Priemerné údaje za rok 2020
podľa pohlavia

54 %
1:20 hod.
22 SV

Reach videoobsahu meraného
v IABmonitore na internetovej
populácii

Priemerný mesačný čas strávený
používateľom na slovenskom
videoobsahu

Priemerný mesačný počet
vygenerovaných stream views (SV)
používateľom na videoobsahu

52 %
0:44 hod.
18 SV

Začnem o kreativite bez ohľadu na konkrétne
médium a rovno prieskumom z roku 2017
robenom na viac ako 500 kampaniach. Ten si
zobral na mušku rôzne aspekty reklamy (ako
cielenie, kreativita, brand, context...) a ich
podiel na predajoch. Z koláča si kreativita
ukrojila až 47 percent. Aj na základe tohto
prieskumu sa môžem domnievať, že vo videách nebude kreativita o nič menej dôležitejšia, skôr si myslím, že naopak. Vo videu ňou
vieme lepšie ako kdekoľvek inde v divákovi
vzbudiť želanú emóciu a jeho spojenie so
značkou. Bez nej by boli videá len holé konštatovanie faktov a messageov.

Bez kreatívy by
boli videá len holé
konštatovanie faktov
a messageov.

ONLINE

Online televízie, soc

Tam nájdete
V rámci sumarizácie v roku
2020 je potrebné zhrnúť aj to,
kde sa po pandemickom roku
nachádzajú používatelia. Neprekvapivo sú to sociálne siete, kde však vzrástol aj počet
aktívnych firiem, narástol aj
počet predplatiteľov streamovacích služieb a väčšie publikum je súčasťou e-športov.
Králi sociálnych sietí na Slovensku:
Facebook, YouTube a Instagram
Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť
aspoň raz za mesiac 86 percent populácie
Slovenska, na dennej báze 61 percent obyvateľov Slovenska. Využívanie sociálnych sietí je
jednou z najčastejších činností vôbec, ktoré
Slováci na internete vykonávajú.
Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako
muži. Je úplne bežné, že plne „zosieťovaní“ sú
aj ľudia nad 50 rokov. Dokonca viac ako polovica dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne
siete aspoň raz mesačne, tretina na dennej
báze. Bez sociálnych sietí by si však svoj život
len ťažko predstavili mladší ľudia. Medzi ľuďmi
vo veku do 40 rokov sú mimo sociálnych sietí už
len veľmi malé okrajové skupiny.
Najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj
globálne) je Facebook. Aspoň raz do mesiaca

Facebook využíva až 76 percent obyvateľov
Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 55
percent. Facebook je o niečo populárnejší medzi mladšími ľuďmi a postupne s narastajúcim
vekom intenzita jeho vyžívania klesá. Podobne
ako Facebook sa veľmi univerzálnym využívaním môže pochváliť aj YouTube. YouTube je
však trochu špecifickou sociálnou sieťou. Dá sa
pohodlne využívať aj bez vytvorenia vlastného účtu a bez využitia „sociálneho“ rozmeru.
YouTube aspoň raz do mesiaca využíva 78
percent Slovákov, aspoň raz denne 31 percent
obyvateľstva. Instagram sa stal treťou široko
využívanou sieťou. Hoci jeho jadro tvoria
najmladšie vekové kategórie, Instagramu sa
podarilo preklenúť generačnú bariéru. Aspoň
raz za mesiac Instagram používa až 42 percent
populácie, denne ho využíva pätina obyvateľstva (22 percent). Medzi mladými ľuďmi do 26

Internetové televízie

Počet predplatiteľov streamovacích služieb globálne

40 miliónov
nie je k dispozícii
* neauditovaný údaj

** údaj za HBO Max a služby HBO globálne

Na Slovensku vyše 40 percent podnikateľov
využíva sociálne siete na podporu svojho
biznisu, uvádza v prieskume spoločnosť FinGO.
sk. Zhruba štvrtina firiem využíva len jeden typ
média, ako je napríklad Facebook, Instagram či
LinkedIn. Podľa najnovších údajov Európskeho
štatistického úradu Eurostat za posledných
osem rokov sa počet podnikateľov na sociálnych sieťach zdvojnásobil. Najviac tento typ
podpory biznisu využívajú podniky na Malte
(83 percent), v Dánsku a Holandsku (obe 73
percent) či na Cypre (71 percent). Pandémia
koronavírusu ešte viac urýchlila presun biznisu
do online priestoru.

Celkové publikum v e-športoch
Občasní
diváci

Fanúšikovia
e-športu

Spolu

2019

200,8

197,0

397,8

2020

220,5

215,4

435,9

+9,6 %

2021

240,0

234,0

474,0

+8,7 %

2024

291,6

285,7

577,2

+7,7 %

175 miliónov*
63,9 milióna**

Na sociálnych sieťach je vyše 40 percent
slovenských firiem

(v miliónoch)

207,6 milióna
103,6 milióna

rokov Instagram využíva až 80 percent, v skupine nad 60 rokov približne len 10 percent.

iálne siete aj e-šport.

používateľov

Slovenskí podnikatelia najčastejšie využívajú
sociálne siete na posilnenie značky a propagáciu svojich produktov. Mnohí sa snažia preraziť
navonok – smerom k zákazníkom, biznis partnerom a ostatným firmám a organizáciám. Je to
však aj o komunikácii dovnútra firmy a o posilňovaní lojálnosti súčasných zamestnancov.
Aktuálne mnohí uskutočňujú prostredníctvom
sociálnych médií nábory do práce. V Únii
využíva sociálne siete 51 percent firiem. Až 86
percent z nich prostredníctvom sociálnych
médií, kde sa zaraďujú okrem sociálnych sietí
aj firemné blogy či YouTube videá, buduje imidž
firmy. Je to takmer dvojnásobok v porovnaní
s rokom 2013. Trend posilňovania sociálnych
médií nadväzuje aj na väčšiu aktivitu Slovákov
na internete. Na Slovensku stúpol vlani počet
používateľov medziročne až o 6 percent na vyše
90 percent.

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej
republiky vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov na prelome februára a marca 2021. Prieskum bol realizovaný metódou
Multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

E-šport

Analýza spoločnosti Newzoo predpokladá, že tento biznis v roku 2024
dosiahne hodnotu 1,6 miliardy dolárov.

1,1

834

474

miliardy USD

miliónov USD

miliónov ľudí

budú v roku 2021 príjmy z globálneho
e-športu, čo predstavuje medziročný
nárast o 14,5 percenta

alebo 3/4 celkových tržieb
budú v roku 2021 pochádzať
zo sponzorstva a z mediálnych práv

vytvorí v roku 2021 celkové
publikum, čo je 9-percentný
medziročný nárast

Zdroj: Global Esports and Live
Streaming Market Report

Out of home

Potenciál
promobikov

sme využili aj v pandémii
Ekologické mobilné
citylighty bolo vidieť
v uliciach miest aj
počas pandémie.
Promobiky sme však
zmenili na dezibiky či
rúškobiky. Ako zvládli
korona obdobie
a aké nové projekty
už pripravujú pre
klientov, hovorí Dušan
Kuchyňka, obchodný
riaditeľ spoločnosti
Keis Media Bratislava.

S: Aký bol pre vás rok 2020?
Rok 2020 sa začínal pre nás paradoxne
veľmi dobre. Vonkajšia reklama má v prvých
mesiacoch uhorkovú sezónu, na čo sa každý
rok musíme pripraviť. Pre nás sa začal rok
vyvíjať veľmi sľubne, od februára sme mali
dohodnuté kampane pre viacerých klientov, niektoré pred objednávkou, niektoré
podpísané. Ďalšie zadania chodili na jarné
mesiace. V priebehu dvoch-troch dní sa všetko zrušilo a pred nami stála otázka, čo ďalej.
A hlavne ako. Náš nosný produkt – ekologické mobilné citylighty, jednoducho potrebuje
ľudí v uliciach. Ulice sa vyľudnili, klienti
ostali v neistote. Takýto príbeh však zažívali
všetky spoločnosti.

S: Aké zmeny ste urobili ako prvé?
Vo firme sme si sadli a začali rozmýšľať, ako
môžeme byť pre klientov užitoční. Prišli sme
s nápadmi, ako upraviť promobiky a využiť
ich potenciál. Tak vznikol DEZIBIKE, jednoduchou úpravou sme prerobili promobiky na
mobilné dávkovače dezinfekcie. Problém bol
s tým, že klienti mali pozastavené budgety,
preto sme oslovili dlhoročných klientov
a ponúkli im dezibiky bezplatne. Tak mohla
naďalej pokračovať spolupráca s našimi
vernými klientami. Taktiež sme sa dohodli
so starostom Ružinova Martinom Chrenom
a robili sme osvetu na ochranu seniorov.
Zadarmo, jednoducho sme chceli mať prácu
a byť užitoční. Pokračovali sme spoluprácou so STaRZom na kúpaliskách. Ďalším
prírastkom do našej flotily bol RÚŠKOBIKE,
v spolupráci so slovenskými dizajnérkami
z Unikate sme v centrách Bratislavy a Košíc
predávali ochranné rúška.

MS204351/02

S: Aké výzvy vám pandémia priniesla?
Ako väčšina firiem, aj my sme začali pracovať viac z domu v režime home office. Máme
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tú výhodu, že sme počtom pracovníkov
malá spoločnosť a vedeli sme sa zmanažovať tak, aby sme sa v niektoré dni stretli
v office, pretože sa nám ľahšie dodržiavali
hygienické nariadenia.
Ak nám niečo pandémia dala, je to, že sme
viac začali pozerať na kampane nie iba cez
financie, ale hlavne túžbou nejako pomôcť.
Samozrejme, financie sú dôležité, jednoducho musíme si na seba zarobiť.

S: Aké opatrenia zostanú vašou súčasťou
aj do budúcnosti?
Počas pandémie sa zmenám zaužívaných
procesov nevyhlo ani obchodné oddelenie.
Situácia v uliciach a obmedzenia pohybu neumožňovali osobné stretnutia so
zástupcami spoločností a komunikácia sa

Vo firme sme si sadli
a začali rozmýšľať, ako
môžeme byť pre klientov užitoční. Prišli sme
s nápadmi, ako upraviť
promobiky a využiť ich
potenciál.
obmedzila iba na mailovanie a telefonáty.
Práve táto situácia bola pre nás impulzom
zamerať sa na zlepšenie ponúk, ktorými oslovujeme klientov. Naše ponuky sú
vždy šité klientom na mieru, a preto sme
vypracovali prezentáciu, ktorou dokážeme
vizuálne pútavo odprezentovať našu agentúru a predstaviť naše služby aj cez monitor
klienta. Potvrdilo sa nám, že spoločnosti
vedia oceniť prepracovanú ponuku, a určite
plánujeme v tomto spôsobe oslovovania
pokračovať aj v budúcnosti.

Promobiky sme prerobili na kiosbiky tak,
aby sme klientom
umožnili nie iba
rozdávať vzorky, ale
aj predávať výrobky
v centre mesta, na kúpaliskách, eventoch,
festivaloch...

S: Aké novinky alebo nové projekty pripravujete pre
klientov? Na čo sa chcete primárne zamerať?
Tu by som opäť spomenul najnovšiu verziu
našich promobikov – KIOSKBIKY. Našimi
promobikmi aktívne oslovujeme cieľovú
skupinu, školení promotéri spájajú mobilnú
outdoorovú reklamu so samplingom tovaru,
vzoriek, zabezpečujú interakciu s ľuďmi v uliciach. Prerobili sme promobiky tak, aby sme
klientom umožnili nie iba rozdávať vzorky,
ale priamo predávať svoje výrobky v centre
mesta, na kúpaliskách, eventoch, festivaloch... Začali sme spoluprácu so slovenskou
spoločnosťou Dedoles a predávali ich veselé
ponožky v Bratislave, Košiciach a Pezinku.
Súčasťou bol aj veselý maskot škrečok, ktorý
veľmi pútal pozornosť okoloidúcich. A aj
naďalej sa chceme zamerať na full servis
pre klientov, od prípravy grafiky, kompletizáciu kampaní, zabezpečenia produkčných služieb, návrhov a výroby maskotov...
Samozrejme, najväčšiu pozornosť chceme
naďalej venovať ekologickým mobilným
citylightom.

S: Reštriktívne opatrenia sa zmierňujú, ľudia sa vracajú do ulíc a nákupných centier. Ako reagujú vaši
klienti? Ako sa vyvíja dopyt po vašich službách?
Prakticky ihneď po prvých uvoľneniach nám
začali chodiť zadania na jarné a letné kampane. My sme už v predstihu ponúkali klientom
možnosť byť v uliciach so svojimi produktmi
medzi prvými. Ľudia jednoducho potrebujú
pocit, že sa pomaly vraciame k normálnemu životu. A nech si myslí, kto čo chce, patrí k nemu
aj reklama. No nie je príjemné, keď po niekoľkých mesiacoch si vyjdete do centra mesta
a osloví vás príjemná promotérka a s úsmevom
ponúkne napríklad napríklad nápojom či
čokoládou? Samozrejme, nie všetky zadania sa
končia zrealizovaním kampane, ale hýbe sa to.

S: Na ktorý projekt ste vo firme obzvlášť hrdí
a prečo?
Na všetky naše projekty a kampane sme rovnako hrdí. Každá kampaň je iná, jedinečná, do
každej sa snažíme vniesť voľnosť, radosť. Hrdí
sme na spomenuté projekty, ako sú dezibike,
rúškobike, kioskbike.

Pilotná kampaň s predajným kioskbikom pre klienta Dedoles
realizovaná v roku 2020.

Ja by som sa nefixoval na konkrétne projekty.
My sme totižto najviac hrdí na skutočnosť, že
počas nášho krátkeho pôsobenia sme získali
verných klientov, ktorí nás vyskúšali a vrátili
sa, či skôr vracajú sa každoročne. Môžem spomenúť klienta iStores – úplne prvého klienta

Práve táto situácia
bola pre nás impulzom
zamerať sa na zlepšenie
ponúk, ktorými oslovujeme klientov.
na promobikoch v roku 2014. Takisto klient
Pepsi Cola, s ktorým pokračujeme v spolupráci po ročnej vynútenej pauze v júni ďalšou
krásnou kampaňou. Týmto všetkých srdečne
pozývam na ochutnávku tohto ikonického
nápoja. Tešíme sa pokračovaniu v kampaniach
pre obchodné reťazce, telekomunikačných
klientov, tešíme sa pokračovaniu otváračkových kampaní, produktových kampaní, osvetových kampaní. A hrdí sme aj na to, že nás
neustále kontaktujú noví klienti. Minulý týždeň
sme ukončili nádhernú kampaň pre značku
Verbena, kde sme obdarúvali ľudí sušienkami.

Spoločnosť Keis Media Bratislava pôsobí
na trhu od roku 2013. Tvorí ju tím skúsených profesionálov, ktorí majú s reklamou
vyše 20-ročné skúsenosti, ale aj mladí,
ambiciózni ľudia. Klientom ponúka komplexné služby v oblasti reklamy, či už je
to kompletizácia OOH kampaní, atypické formy reklamy či produkčné služby.
Nosným produktom portfólia spoločnosti
sú ekologické mobilné citylighty – promobiky. V súčasnosti ponúka klientom 43
promobikov s celoslovenským pokrytím.

Novinky v ponuke ekologických mobilných citylightoch:
dezibike, kioskbike a rúškobike.
www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Sledovanosť televízií

Rok bez športu, ale s r
Aj televízie museli reagovať fle
Pandemický rok 2020 výrazne
poznačil programovú štruktúru
televízií. Mimoriadne opatrenia
poznačili začiatok sľubne
rozbehnutej jarnej sezóny.
Niektoré novinky televízie
nenasadili a viacero stiahli
z obrazoviek. Tie, ktoré
na obrazovkách zostali,
sa nakrúcali za prísnych
bezpečnostných opatrení
a bez účasti publika.

Mimoriadne relácie o koronavíruse
V počiatkoch pandémie mali diváci enormný
záujem o aktuálne informácie. Televízie už
na začiatku marca promptne zareagovali na
novú situáciu a do vysielania zaradili mimoriadne spravodajské relácie, ktoré dostali
výrazný priestor v hlavnom vysielacom čase
a dosahovali rekordné čísla sledovanosti.
Prvú diskusiu s dosluhujúcim premiérom
Petrom Pellegrinim a ministerkou vnútra
Denisou Sakovou si na Markíze pozrelo 743-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov. Prvé Noviny
špeciál televízie Joj s Petrom Pellegrinim boli
pre TV Joj najsledovanejším programom uplynulého roka, pozrelo si ich 713-tisíc divákov.
Najsledovanejšou spravodajskou reláciou
RTVS boli rovnako Mimoriadne správy so
661-tisíc divákmi. Vysoký záujem divákov
v prvej jarnej vlne pandémie mali aj hlavné
spravodajské relácie a nedeľné politické
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diskusie O 5 minút 12 a Na telo, ktoré prepisovali svoje rekordy.

Top programy roka
Ako každý rok, aj v roku 2020 boli absolútne
najsledovanejším programom roka Tri oriešky
pre Popolušku. V roku 2020 mala práva na
vysielanie televízia Markíza, kde si na Štedrý
večer pozrelo kultovú rozprávku 906-tisíc
divákov nad 12 rokov, čo v cieľovej skupine 12 –
54 znamenalo rating až 19,9 percenta a podiel
na trhu 35,5 percenta. Na Silvestra zabodovala
televízia Joj a s Inkognitom si zopakovala
úspech už štvrtý rok za sebou. RTVS úspešne
uzavrela rok so silvestrovským špeciálom
Milujem Slovensko.
Komerčné televízie u divákov zabodovali aj
s premiérami českých a slovenských kinohitov.
Najsledovanejším filmom roka bola so 671-tisíc

divákmi romantická snímka Šťastný nový
rok, ktorú priniesla TV Joj. Najsledovanejším
filmom Markízy (po Troch orieškoch pre
Popolušku) bola česká komédia Ženy v behu so
630-tisíc divákmi. V rebríčku RTVS bola filmom
roka premiéra vianočnej rozprávky O liečivej
vode s 558-tisíc divákmi.

Seriálové hity
Zastavenie produkcie v počiatkoch pandémie
zmenilo celú programovú štruktúru televízií.
Markíza postupne z obrazovky stiahla všetky
seriálové novinky – Pána profesora, Červené
pásky a tiež podvečerných Oteckov. Z premiérových programov zostala na obrazovkách len
SuperStar, ktorá prekonávala svoje niekoľkoročné rekordy sledovanosti. Pán profesor
sa vrátil na obrazovky na jeseň spolu s treťou
sériou Sestričiek. Obidva seriály patrili k top
programom jesene.

ekordmi.
xibilne

Televízia Joj uviedla na obrazovky seriály
Jenny, Nový život a na jeseň Uhorčíka. Top
programom Jojky však bolo aj v roku 2020
V siedmom nebi. Najviac divákov, až 701-tisíc,
sledovalo poslednú časť pred Vianocami.
V prvej desiatke sa umiestnilo aj Inkognito,
ktoré televízia vyrábala aj počas trvania mimoriadnych opatrení bez účasti obecenstva.
Najúspešnejším seriálom roka 2020 je však
Hniezdo, ktorý vysielala Jednotka RTVS od
začiatku roka. V širšom publiku dokázalo
Hniezdo pritiahnuť k obrazovkám viac divákov ako konkurenčné programy komerčných
televízií – SuperStar alebo V siedmom nebi.
Finále seriálu sledovalo rekordných 643-tisíc
divákov.
Prekvapením roka bol neúspech výpravnej
šou Zlatá maska, ktorá mala byť jesenným
lídrom Jojky. Federálna verzia šou však u divákov prepadla.

Rok 2020 bez „veľkých“ športov
Rebríčku top programov roka v predchádzajúcich rokoch tradične dominovali športové prenosy. V roku 2020 však koronakríza
priniesla aj obmedzenie konania hromadných
a športových podujatí. V máji sa nekonali na
Slovensku najpopulárnejšie majstrovstvá sveta v hokeji, zrušené boli aj majstrovstvá sveta
vo futbale a letné olympijské hry v Tokiu.
Najsledovanejšími športovými prenosmi tak
boli Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien
a jesenná kvalifikácia na ME 2020 vo futbale.

Televízny rok 2020 v číslach
Skupina Markíza zostala v roku 2020 najsledovanejšou televíznou skupinou, a to v obidvoch
hlavných cieľových skupinách. Pozíciu lídra
trhu si udržala každý jeden mesiac roka
okrem augusta, keď si tesné víťazstvo o 0,1
percentného bodu v prime time v širšej

cieľovej skupine 12+ pripísala skupina Joj.
V cieľovej skupine 12+ obidve komerčné
televízne skupiny medziročne znížili svoje
celodenné trhové podiely, skupina Markíza
o 1,6 bodu a skupina Joj o 1,2 bodu.
Verejnoprávna RTVS so svojimi tromi okruhmi
uzavrela rok na rovnakej úrovni ako rok
predtým.
V cieľovej skupine 12 – 54 zaznamenali obidve
komerčné skupiny rovnako medziročný pokles,
skupina Markíza o 1,6 bodu a Joj o 0,7 bodu.
V hlavnom vysielacom čase (19.00 – 22.00 h)
v cieľovej skupine 12+ si polepšila o 1 percentuálny bod RTVS. Medziročný nárast o 0,2
bodu si pripísala aj skupina Markíza, skupina
Joj si, naopak, medziročne pohoršila o 1,3
bodu. V strategickej cieľovej skupine 12 – 54
si skupina Markíza v prime time medziročne
rovnako polepšila o 0,1 bodu, skupina Joj
medziročne poklesla o 1,1 bodu.

www.strategie.sk | Top v marketingovej komunikácii
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Rok 2020

Matthias Settele
generálny riaditeľ
skupiny Markíza

Bol to pre náš tím náročný rok, ale koronakrízu sme zvládli veľmi dobre. Naše programy
dosahovali vynikajúce výkony, na obrazovky
sme priniesli množstvo nových aj osvedčených diváckych hitov a nezaznamenali sme
žiadny vyslovený neúspech, čo je v našom
biznise pomerne neobvyklé. Napriek covidu
nás čakal ďalší rok rastu zisku, čo by bol
v poradí už siedmy rok rastu za sebou.

Rok 2020

TV skupiny - trhové podiely
- celý deň (CS 12+)

Počet dní v pozícii trhového lídra
- celý deň (CS 12+)
38,7

23,6

20,0
14,2
42

3,4
Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

TA3

3
Ostatné

Rok 2020

RTVS

272
27,4

29,7
24,9
16,7

93
1,4

Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

TA3

1
Ostatné

Rok 2020

Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

Rok 2020

TV skupiny - trhové podiely
- celý deň (CS 12-54)
Aj mediálny
a televízny trh
museli reagovať
na náhle zvraty.

Skupina
JOJ

Počet dní v pozícii trhového lídra
- prime time (CS 12+)

Ivana Semjanová

Nepochybne máme za sebou zvláštny rok,
ktorý preveril naše osobné a spoločenské
hodnoty, postavil nás pred dosiaľ nepoznané
situácie a odhalil pripravenosť a dispozície
na zvládnutie krízy. Tomu zodpovedajú aj
zmeny a zápasy, ktoré sa, žiaľ, neskončili
31. 12. 2020. Rovnako ako všetky segmenty,
aj mediálny a televízny trh museli reagovať
na náhle zvraty.

Skupina
Markíza

Rok 2020

TV skupiny - trhové podiely
- prime time (CS 12+)
riaditeľka marketingu
JOJ Group

321

Počet dní v pozícii trhového lídra
- celý deň (CS 12-54)
39,8

336

26,8
20,6
10,7
30

2,2
Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

TA3

0
Ostatné

Rok 2020

generálny riaditeľ
RTVS

Pandémia COVID-19 v minulom roku zasiahla
celú spoločnosť a významne ovplyvnila aj
fungovanie vo verejnoprávnej televízii. Svoju
snahu sme nasmerovali presne tam, kde
to bolo potrebné, a podarilo sa nám tento
náročný rok pokryť informačne aj podporne
pre všetky zraniteľné skupiny a komunity.
To všetko navyše popri hlavnom programe,
ktorý v ničom nepoľavil z pôvodných plánov
na rok 2020.

Skupina
JOJ

RTVS

Rok 2020

TV skupiny - trhové podiely
- prime time (CS 12-54)

Jaroslav Rezník

Skupina
Markíza

Počet dní v pozícii trhového lídra
- prime time (CS 12-54)
320,5
31,3

30,1
24,6
13,1

45,5
0,9
Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

TA3

0
Ostatné

Skupina
Markíza

Skupina
JOJ

RTVS

ONLINE

Návštevnosť
webov stúpla,

rekordy priniesla korona a voľby

R

ok 2020 sa zapíše do histórie ako
pandemický rok. Celý svet čelil novej
mimoriadnej situácii a hlad ľudí po
informáciách bol v počiatkoch pandémie enormný. Aj slovenské weby dosahovali
v marci rekordnú návštevnosť.

Prevádzkovatelia webov medziročne rástli
Priemerná mesačná návštevnosť slovenských
webov v roku 2020 bola 4,25 milióna reálnych
používateľov (RU). Podľa oficiálneho merania
IABmonitora to predstavuje medziročných
nárast o 2,6 percenta (v porovnaní s novou
metrikou od apríla do decembra 2019).
V rebríčku prevádzkovateľov webových
portálov si držal pozíciu jednotky Ringier Axel
Springer SK, ktorý ako jediný dosiahol so svojimi webmi priemernú mesačnú návštevnosť
nad 3 miliónmi používateľov. V roku 2020 sa

mu trojmiliónovú hranicu nepodarilo pokoriť len v júni, keď mu chýbalo 600 unikátov.
Medziročne si pripísal nárast o 5,7 percenta.
Na druhej pozícii rebríčka publisherov nastala
v roku 2020 zmena. Vrátil sa na ňu Zoznam
a na tretiu pozíciu opäť posunul Petit Press.
Zoznam si pripísal so svojimi webmi Zoznam.sk
a Topky.sk medziročný nárast o 11,3 percenta. Maximum dosiahol v marci s 2,95 milióna
návštevníkov. Tretí Petit Press so svojím
webom Sme.sk zaznamenal medziročný nárast
o necelé 2 percentá a rekord si rovnako pripísal
v marci, keď aj jediný raz prekročil trojmiliónovú hranicu návštevnosti. Štvrtá priečka
patrí vydavateľskému domu News and Media
Holding a prvú päťku uzatvára Startitup.
Nad dvojmiliónovú hranicu sa ešte v roku 2020
dostali vydavatelia Perex, MAFRA Slovakia,
Markíza – Slovakia, Radim Smička, FPD Media

Webové portály
medziročne rástli,
najvyššiu návštevnosť
dosiahli v marci.
a Internet.sk. Nad miliónovou hranicou skončilo so svojimi webmi sedem publisherov.

Koronavírus a voľby priniesli rekordný
marec
V marci vytiahli čítanosť webov na rekordné
hodnoty výsledky parlamentných volieb
a formovanie novej vlády, no najmä šírenie
koronavírusu a s tým súvisiace prijímanie
mimoriadnych opatrení. V novej situácii mali
návštevníci internetu najväčší záujem o informácie a spravodajské portály prepisovali svoje
rekordy. Aktuality.sk a Sme.sk ako jediné slovenské weby prvýkrát prekročili trojmiliónovú
hranicu. Sme.sk sa v tomto mesiaci zároveň
dotiahlo na najnižší rozdiel oproti Aktualitám,
ktoré viedli len o 20-tisíc RU. Dvojmiliónovú
hranicu prvýkrát pokorili portály HNonline,
DennikN a dnes24.

TOP 10 prevádzkovateľov roku 2020
Por.

Prevádzkovateľ

Zdroj údajov: IABmonitor

Domény

Internet

priemer 2020 (Real Users)

medziročný rozdiel

4 249 883

2,6%

1.

Ringier Axel Springer SK

aktuality.sk, azet.sk, autobazar.eu, autobazar.sk, bazar.sk, nehnutelnosti.sk,
topreality.sk, reality.sk, autovia.sk, byty.sk, noveauto.sk, noveauta.sk,
novostavby.sk, zlavy.sk

3 138 629

5,7%

2.

Zoznam

zoznam.sk, topky.sk

2 738 504

11,3%

3.

Petit Press

sme.sk

2 614 107

1,9%

4.

News And Media Holding

pluska.sk, trend.sk, centrum.sk, ujszo.com, vasarnap.com, plustv.sk

2 596 361

11,1%

5.

Startitup

startitup.sk, interez.sk, emefka.sk, imhd.sk, babskeveci.sk

2 251 641

27,5%

6.

Perex

pravda.sk, birdz.sk, avizo.sk

2 166 810

16,5%

7.

MAFRA Slovakia

hnonline.sk, svetevity.sk, zlacnene.sk, ticketportal.sk, takurcitee.sk

2 143 260

6,9%

8.

Markíza - Slovakia

tvnoviny.sk, markiza.sk

2 122 339

17,9%

9.

Radim Smička

bazos.sk

2 065 357

18,7%

10.

FPD Media

cas.sk

2 041 748

13,4%

TOP 10 webových portálov v roku 2020
Por.

Doména

Prevádzkovateľ

priemer 2020 (Real Users)

medziročný rozdiel

1.

aktuality.sk

Ringier Axel Springer SK

2 805 867

4,7%

2.

sme.sk

Petit Press

2 614 107

1,9%

3.

zoznam.sk

Zoznam

2 442 072

3,6%

4.

pluska.sk

News And Media Holding

2 214 247

8,3%

5.

pravda.sk

Perex

2 141 569

17,7%

6.

bazos.sk

Radim Smička

2 065 357

18,7%

7.

cas.sk

FPD Media

2 041 748

13,4%

8.

hnonline.sk

MAFRA Slovakia

1 940 366

2,4%

9.

topky.sk

Zoznam

1 901 205

13,5%

10.

tvnoviny.sk

Markíza - Slovakia

1 691 800

17,7%
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Eventy

Veľká

transformácia
eventov
Eventové agentúry majú za sebou mimoriadne náročný rok.
Hoci ich pandémia dostala na pokraj kolapsu, pre klientov
realizovali mnoho výnimočných online eventov, s ktorými
zabodovali aj na svetových súťažiach.

P

andémia koronavírusu zasiahla medzi
prvými spoločnosti podnikajúce
v eventovom biznise. Všetky verejné,
kultúrne a športové podujatia sa
oficiálne zrušili 10. marca minulého roka
a k podobným opatreniam pristúpili aj firmy,
najmä nadnárodné korporácie, ktoré presunuli alebo úplne zrušili naplánované konferencie
a rôzne firemné podujatia. S poklesom tržieb
a celkovou ekonomickou neistotou sa budú
eventy vyrovnávať najdlhšie, keďže sa budú
medzi poslednými vracať do normálu.
Eventové agentúry nevedeli vzniknutú situáciu
ovplyvniť a doteraz nevedia, aká bude situácia
o týždeň, o mesiac alebo či sa vráti do normálu o pol roka. Od počiatku však intenzívne
komunikovali so zadávateľmi a spolu hľadali
riešenia. Pripravili tiež odborné odporúčania
pre zadávateľov aj organizátorov podujatí na
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realizovanie bezpečných „no covid“ eventov.
Na začiatku leta 2020 sa uvoľnili mimoriadne
opatrenia a eventové agentúry sa opatrne
nadýchli. Hoci už ľuďom po období izolácie
chýbal sociálny kontakt, zároveň pociťovali
obavy a neistotu. Agentúry však nevnímali
vývoj situácie príliš optimisticky a rovnako
zadávatelia reagovali na uvoľnenie podmienok skôr opatrne. Na jeseň však prišla druhá
vlna pandémie a opatrenia sa opäť sprísnili.
Eventový segment sa dostal na pokraj kolapsu
a podpora od štátu je v tomto segmente dosiaľ
zanedbateľná.

Eventový biznis sa presuul do onlinu
Škody spôsobené rušením eventov a podujatí sa už vyšplhali na desiatky miliónov eur
a otriasli základmi tradičného fungovania
eventových agentúr. Preto vytvárajú nové
riešenia, ktoré nahradia štandardný živý
prenos – live stream – novým plnohodnotným
nástrojom živej komunikácie. A hoci virtuálny
svet poskytuje takmer neobmedzené možnosti, sociálny kontakt, emócie a zmyslové
zážitky, ako sú dotyky, vône či chute, zatiaľ
nevie nahradiť. Musí preto ponúknuť viac, aby
bol relevantný.
„Je veľa možností online eventov, a tak klienti, ako aj agentúry s nimi pracujú podľa svojich
možností a finančnej náročnosti,“ hovorí
Tomáš Ručkay, prezident BTL komunikačnej

asociácie a šéf agentúry Leopard Production.
„Treba však povedať, že žiadna verzia eventu
na online platforme nie je eventom v tom
zmysle, ako sme ho poznali, a nedosiahneme
s ním ani ten istý efekt,“ upozorňuje Ručkay
s tým, že z hľadiska agentúr sa nevyrovná live
eventu ani investíciami, ktoré je klient doň
ochotný vložiť.

Žiadna verzia eventu na
online platforme nie je
eventom v tom zmysle,
ako sme ho poznali,
a nedosiahneme s ním
ani ten istý efekt.
„Virtuálny event nedokáže nahradiť plnohodnotnú, bezprostrednú interakciu s vôňami
a chuťami, nie je tu ten moment živej radosti
či nechute zo stretnutia (teda aspoň nie tak,
ako sme ho doteraz poznali),“ dopĺňa Štefan
Kozák, šéf agentúry CREATIVE PRO. Zároveň je
presvedčený, že návrat do úplne pôvodného
normálu už nebude. „Väčšina podujatí a ich
‚dokonale vytváraný obsah‘ už nebude iba
offline, ale časť tohto kontentu definitívne
presiakne do online prostredia a stane sa jeho
pevnou súčasťou. Bez obmedzenia veľkosti,
národnosti či nadnárodnosti firiem, klientov

Svetové ocenenia

pre slovenské eventy

Slovenské agentúry CREATIVE PRO a Mertel si z medzinárodných súťaží
odniesli za eventy, ktoré realizovali počas pandémie, viaceré ocenenia.

10-týždňová kampaň pre T-Systems Slovakia

a zadávateľov. Eventy sa stanú do veľkej
miery hybridnými. Eventový ONLINE sa
už dnes mení na ONLIVE.“
Eventový svet prešiel veľkou transformáciou. Online alebo hybridné eventy
sa stali bežnou súčasťou eventových
agentúr. Na digitálne platformy sa presunulo všetko od pravidelných mítingov,
seminárov, konferencií až po obchodné
prezentácie a využívanie online prostredia sa už stalo podstatnou súčasťou
firemnej komunikácie.
„Život sa nezastavil a biznis tiež nie,
firmy a organizácie potrebujú komunikovať so svojimi zákazníkmi či s cieľovými
skupinami. Preto sme v situácii, keď sa
nové možnosti a riešenia, ktoré ponúkajú hybridné, digitálne, online a virtuálne podujatia, stávajú komunikačnou
samozrejmosťou,“ hovorí Štefan Kozák.
„Myslím, že budúcnosť bude o kombinácii online a live eventov, o tom, ktorý je
pre klienta efektívnejší podľa stanoveného cieľa,“ dodáva Tomáš Ručkay. Svoje
služby naďalej poskytujú v štandarde,
na aký sme zvyknutí. Naďalej sú tu a pre
svojich klientov realizujú mnoho výnimočných eventov, s ktorými zabodovali
aj na svetových súťažiach.

Agentúra CREATIVE PRO zabodovala s eventom
#TFROMHOME, ktorý pripravila pre spoločnosť
T-Systems Slovakia. Získala striebro v kategórii
Virtual Cause Event a bronzy si odniesla z kategórií Virtual Employer Branding Event a Live
Streaming Event.
Event #TFROMHOME priniesol na sociálnych
sieťach počas pandémie sériu live koncertov,
cvičenie i rozprávku. Kampaň odštartovala 20.
marca 2020, teda len týždeň po zavedení mimoriadnych opatrení, unikátnym live koncertom
Mariána Čekovského. V jej pokračovaní vznikla
tiež originálna rozprávka napísaná na mieru pre
T-Systems Slovakia. Cieľom 10-týždňovej kampane bolo udržať kontakt so zamestnancami aj
mimo štandarných pracovných „callov“ a tiež ich
motivovať v novej neľahkej situácii.

Kampaň má na konte aj ďalšie medzinárodné
ocenenia. Najvyššie ocenenie Grand Prix získala
na súťaži Conventa Best Event Award, z ktorej
si odniesla aj zlato v kategórii Best Digital Event
2020. Zo súťaže BEA World jej pribudlo zlato
v kategórii B2I Digital/Hybrid Event a výnimočné
ocenenie Press Award udelené medzinárodnými
žurnalistami.
Agentúra CREATIVE PRO sa zároveň umiestnila
na 9. mieste rebríčka top 50 eventových agentúr
sveta. Rebríček je zostavený na základe počtu ocenení získaných na súťaži Eventex za posledné tri
roky. Za zlato si agentúry pripisujú 100 bodov, za
striebro 50 a za bronz 30 bodov. Ocenenia z predchádzajúcich dvoch rokov majú menšiu váhu.
Creative PRO má na konte 412 bodov, rebríček
vedie holandská agentúra XSAGA s 1 286 bodmi.

Online festival pre Kaufland
Agentúra Mertel si z Eventexu odniesla tri ocenenia za projekt Kaufland vás baví. Séria online
eventov získala v kategórii People’s Choice Virtual
Event zlato, striebrom bola ocenená v kategórii
Virtual Brand Engagement Event a bronzom v kategórii Live Streaming Event.
Projekt pre Kaufland vznikol ako reakcia na
pandemickú situáciu a trvá už vyše jedného roka.
Odvysielaných už bolo 11 koncertov so 75 umelcami, s celkovým počtom viac ako pol milióna
videní. Napríklad v nedeľu 9. mája pri príležitosti
Dňa matiek bol uvedený koncert venovaný mamám s účinkujúcimi ako Mária Čírová, Desmod,
Ego, Majself a s moderátormi Sajfom a Veronikou
Cifrovcami. Sajfa moderuje projekt od jeho
začiatku a je tiež jeho ambasádorom. Na leto už
pripravuje agentúra online festival, ktorý sa bude
vysielať online na netradičnom mieste.
Projekt Kaufland vás baví má na konte aj svetové
ocenenie Muse Creative Awards z New Yorku,

kde vyhral v dvoch kategóriách Online Event
a Experiental & Immersive – Brand Engagement
– Platinum. Na súťaži NYX AWARDS zvíťazil v kategórii Social Events & Live Streaming a odniesol
si najvyššie ocenenie Grand winner. Agentúra
Mertel zvíťazila aj v súťaži Travel & Tourism
Awards 2021, kde sa stala butikovou eventovou
agentúrou pre rok 2021.
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*Žijeme to, čo komunikujeme. Sme 100 % očkovaní proti COVID-19.
Chránime tak seba, aj Vás.

Pokrok dosiahnutý s vášňou.
Nové plne elektrické Audi RS e-tron GT
Budúcnosť je o prístupe

Viac na audi.sk
Kombinovaná spotreba energie modelu Audi RS e-tron GT podľa meraní WLTP: 19,9 – 21,6 kWh/100 km.
Kombinované emisie CO2 podľa meraní WLTP: 0 g/km.

