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Nezávislé měření výkonnosti reklamních nosičů
Nejvýkonnější a efektivní kampaně – bez chyb a ihned

DIGITALIZACE

OOH



SOUČASNÝ STAV OOH

NEOBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ

Výkonnost nosičů OOH měří jen někteří provozovatelé. Navíc měření pro-
vádějí pouze na vlastních nosičích. Každý provozovatel k tomu používá 
odlišnou metodiku, výstupy nejsou kompatibilní, ani srovnatelné. Měření 
realizují sami provozovatelé, takže výsledky není možné považovat za ne-
závislé a objektivní. 

DEZINFORMACE UMÍSTĚNÍ

Popis umístění není vždy korektní – z důvodu zvýšení prodejnosti je po-
pis umístění některých nosičů falešně situován do atraktivnějších oblastí. 
Nezřídka se jedná i o několikakilometrový posun. Pokud je umístěno více 
nosičů vedle sebe, jsou v katalogových listech prezentovány tak, že působí 
jako samostatné nosiče.

CHYBOVOST

Při mechanické realizaci kampaně s počtem několik set nosičů, navíc od 
několika dodavatelů, nelze vybrat nejlepší nosiče a současně porovnávat 
jejich vzájemné umístění.  

OMEZENÉ NABÍDKY

Billboardové společnosti nikdy nenabídnou všechny aktuálně volné nosi-
če – každý obchodník pracuje pouze s částí databáze, ze které sestavuje 
nabídky pro své klienty. Velké množství nosičů navíc rezervacemi blokují 
další klienti pro potřeby výběrových řízení. 

BEZ PODROBNÉHO VYHODNOCENÍ

Vyhodnocení efektivity kampaně klienti buď vůbec nedostávají nebo  
dostávají pouze součet OTS jednotlivých nosičů. Měření ovšem není objek-
tivní (viz výše) a neříká nic o kvalitě celé kampaně, tj. o jejím rozložení, napl-
nění jednotlivých lokalit, unikátních a duplicitních zásazích apod.

ČASOVÁ NÁROČNOST

Postup při výběru nosičů je zdlouhavý, trvá dny až týdny.



CO PŘINÁŠÍ DIGITALIZACE OOH

> sjednocení databází všech provozovatelů

> nezávislé a přesné měření výkonu všech reklamních nosičů

> zcela bezchybné a rychlé zpracování dat při sestavování kampaní 

SKOKOVÉ ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY  
PŘI SESTAVOVÁNÍ  

OOH KAMPANÍ

VÝRAZNOU ÚSPORU  
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  

PRO ZADAVATELE

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ  
PROVOZOVATELŮ A AGENTUR  

PŘI PLÁNOVÁNÍ KAMPANÍ



ROZSÁHLÁ DATABÁZE

DATABÁZE 30 TISÍC REKLAMNÍCH 
NOSIČŮ OD VÍCE JAK 60 SUBJEKTŮ

Databáze zahrnuje nejen velké provozovatele (síť společností BigMedia, 
euroAWK, JCDecaux, Vesna Liberec ad.), ale i regionální a lokální provozo-
vatele. Jednotlivé databáze jsou sjednoceny, jsou doplněna chybějící data 
a opraveny nekorektní záznamy.

DATABÁZE OBSAHUJE NOSIČE  
TYPIZOVANÝCH FORMÁTŮ:

> billboard

> smartboard

> bigboard

> doubleboard

> CLV



PŘESNÁ LOKALIZACE

U VŠECH NOSIČŮ JSOU ZKONTROLOVÁNY 
A UPRAVENY SOUŘADNICE GPS

ODPOVÍDAJÍ TAK SKUTEČNÉMU UMÍSTĚNÍ 
DANÉHO NOSIČE

V řadě případů jsou pozice reklamních nosičů provozovatelem „posunuty” do 
atraktivnějších míst – rozdíl může být i několik kilometrů. Je oklamán klient, 
ale hlavně je tím negativně ovlivněna kvalita kampaně.

Často je poloha reklamních nosičů falešně posunuta do atraktiv-
nějších míst – rozdíl může být i několik kilometrů.

2 km



OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ – PIX OOH

Unikátní „zóna zásahu“ je prostor, ze kterého je nosič viditelný. 
Jako oslovené kontakty jsou do propočtů zahrnuti  pouze pasanti  
z dané zóny.

OBJEKTIVNÍ MĚŘENÍ VÝKONNOSTI

Ve spolupráci s analyti ckými a IT společnostmi jsme realizovali unikátní, 
rozsáhlé a objekti vní měření všech nosičů OOH. 
Ke každému nosiči je přiřazen index PIX OOH, který udává jeho reálný výkon. 
Tento index pracuje s více datasety a zohledňuje specifi ka jednotli-
vých nosičů – např. směr jízdy vůči ploše, akti vní osvětlení, úhel plochy 
vůči komunikaci a další prvky. Důležitým atributem je také čas strávený 
v zóně zásahu.

MĚŘENÍ JE ZCELA NEZÁVISLÉ NA 
PROVOZOVATELÍCH OOH NOSIČŮ

ZÓNY ZÁSAHU

U každého nosiče je vytvořena unikátní zóna zásahu, tj. zóna, ze které je 
nosič viditelný. Do kontaktů s reklamou jsou pak zahrnuti  pouze ti  pasanti , 
kteří se pohybují v dané zóně. 



NABÍZÍME MODERNÍ A KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ OOH KAMPANÍ

NÁVRHY A NÁKUP OOH KAMPANÍ V NEJLEPŠÍ MOŽNÉ KVALITĚ:

PŘESNÉ CÍLENÍ POI DOKUMENTACE ANALÝZY

Přesné cílení kampaní  
dle zadaných požadavků:

lokalita, výkonnost nosičů atd.

Cílení kampaní podle bodů  
zájmu (POI) – nákupní řetězce, 

čerpací stanice apod.

Dokumentace kampaní  
včetně vyhodnocení z hlediska 

zásahu a efektivity.

Analýzy realizovaných  
i připravovaných kampaní.

SOUČASNĚ POSKYTUJEME:

> ideové návrhy kampaní

> zpracování grafických návrhů reklamních kampaní včetně tiskové přípravy

> zajištění tisku plakátů, jejich distribuci a instalaci



Rychlé a bezchybné zpracování dat umožňuje navrhnout kampaně 
obratem a v nejlepší možné kvalitě.

DÍKY AUTOMATICKÉMU ZPRACOVÁNÍ 
DAT SYSTÉM NAVRHUJE KAMPANĚ  
V NEJLEPŠÍ MOŽNÉ KVALITĚ 

> návrhy kampaní na základě požadovaných kritérií 
   (termín, rozsah kampaně, formáty nosičů, lokalita, POI atd.)

> vyloučení možných chyb při výběru nosičů a rozložení kampaní

> maximální zvýšení celkové kvality OOH kampaní

> optimalizace ceny za zásah

> dokumentace včetně vyhodnocení realizovaných kampaní

> mnohonásobné zrychlení celého procesu

ROBOTICKÝ SYSTÉM  
PLÁNOVÁNÍ OOH KAMPANÍ



NÁVRHY KAMPANÍ PODLE POI

Automati cký systém navrhuje kampaně i podle požadovaných 
bodů zájmu (POI).

AUTOMATICKÝ SYSTÉM SESTAVUJE 
KAMPANĚ I PODLE BODŮ ZÁJMU – POI 
(POINTS OF INTEREST)

POI mohou být například čerpací stanice, prodejní 
řetězce, sportoviště, autoservisy atd. – záleží pouze 
na požadavku klienta.

> výběr jednotlivých POI nebo jejich kombinace (např. Benzina a OMV)

> zvolení perimetru okolo POI (např. 1 km)

> zvolení počtu nosičů v perimetru nebo souhrnně pro celou kampaň
ŠKOLA

FITNESS

RESTAURACE

OBCHODNÍ CENTRUM

ČERPACÍ STANICE



Systém vyhodnocující OOH kampaně vyhledává chyby při výběru 
nosičů – např. nosiče v těsné blízkosti nebo nekvalitní plochy.

SYSTÉM PRO VYHODNOCENÍ 
PŘIPRAVOVANÝCH NEBO JIŽ 
ZREALIZOVANÝCH OOH KAMPANÍ 

> vyhledává chyby při výběru nosičů 
   (např. nosiče vedle sebe, nekvalitní nosiče)

> kontroluje rovnoměrné rozložení kampaně v rámci jednotlivých lokalit

> pomocí nezávislého měření vyhodnocuje zásah a efektivitu kampaně

ANALÝZY KAMPANÍ



UNIKÁTNÍ PROGRAM PRO VÝBĚR 
NEJLEPŠÍCH NOSIČŮ VE ZVOLENÉ 
LOKALITĚ 

> výběr nosičů podle formátu a lokality

> přehledné řazení podle efektivity nosičů

> zobrazení nosičů v digitální mapě

> náhledy katalogových listů

AŽ 50× VYŠŠÍ ÚČINNOST
Rozdíl ve výkonu některých nosičů v rámci jednoho města 
je i více jak padesátinásobný. Prodejní cena je přitom obvykle stejná.

SYSTÉM BIGIS



+420 773 106 901

micka@nordeko.cz 
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