
Oslovte zákazníky pomocí videoreklam



● Videoreklamy

● Google Preferred

● Viditelné obsahové reklamy

● Mastheady

● Reklamy TrueView

● Reklamy Lightbox

● Reklamy ve vyhledávání

Typy videoreklam:



Pomocí videoreklamy může firma vašeho klienta lidem
nabídnout působivý příběh. J ejím prostřednictvím také
může oslovit nové zákazníky a rozš ířit zás ah své inzerce.

V této prezentaci s i předs tavíme různé typy videoreklam,
například obsahové reklamy nebo m as theady, a ukážeme
s i, jak mohou podpořit rozvoj podnikání vaš ich klientů.

Proč videoreklama?



Výhody videoreklam:

● vybíráte obsah,demografickou skupinu uživatelů
a pokrytí podle vlas tních preferencí,

● můžete doplnit televizní kampaň da lš ím zásahem,
● máte přístup k jedinečnému videoobsahu od vydavatelů

po celém internetu,

● mimořádná kapacita naš í Obsahové sítě Google
a YouTube nabízí možnost rozš ířit zás ah vašeho sdělení.

Lidé, kteří viděli video Google i televizní reklamu,
s i 2× lépe vybaví reklamu než ti, kteří viděli reklamu
pouze v televizi.

Zviditelněte své sdělení pomocí videoreklam



Přeskočitelné:
● Diváci mohou reklamu

po 5 sekundách přeskočit.
● Počítadlo zhlédnutí na YouTube

se aktivuje u značky ve 30. sekundě
nebo po zhlédnutí celého videa .

● Maximální délka přeskočitelných
reklam je 60 sekund.

Nepřeskočitelné:
● Divák nemá možnost reklamu přeskočit.
● Nezvyšují počet zhlédnutí.
● Maximální délka tohoto typu reklamy

je 15 sekund (20 sekund v Evropě,
na Blízkém východě, v Africe, Indii,
Mala js ii a S ingapuru).

Typy videoreklam:



Výhody služby Google Preferred:

● přístup k 5 % nejoblíbenějš ího obsahu na YouTube,
● záruka oslovení cílové demografické skupiny,
● možnost přístupu k oblíbeným řadám v rámci různých

kategorií, například móda a krása , zábava a popkultura
nebo jídlo a recepty,

● sdělení spolu s nejza jímavějš ím obsahem, který je
s lužbouYouTube schválen pro značkovou inzerci.

S lužba Google Preferred přináš í 67% nárůst hodnoty mediánu
u schopnosti vybavit s i reklamu.

Se službou Google Preferred vstoupíte
do nejoblíbenějších kanálů YouTube



Výhody obsahových reklam:

● efektivnějš í zá s a h a zvýšení povědomí
vynechá ním zbytečných zobrazení,

● možnost oslovení 90 % už ivatelů z
celého s věta ,

● pla títe pouze pokud je vaš e rekla ma
viditelná *, ne když je jen zobrazena ,

● přístup k prém iovým rekla mním
plochá m na 200 nejlep š ích webech
(podle comScore).

Viditelné obsa hové rekla my přiná š ejí
o 55 % více zhlédnutí na jednu korunu než kla s ické
obsa hové rekla my s pla tbou za proklik.

Maximalizujte zásah pomocí zaručeně
viditelných obsahových reklam

* Obsahové reklamy jsou považovány za viditelné, pokud je na obrazovce alespoň 50 % plochy reklamy po dobu minimálně jedné sekundy (standardy IAB). Zdroj: comScore, únor 2014,
podle internetové populace; interní data společnosti Google



Výhody mastheadů YouTube:

● nápadné a exkluzivní místo pro prezentaci
vaš í značky na různých zařízeních,

● 100% share of voice na všech obrazovkách
a zařízeních, což dokáže okamžitě zvýšit 
povědomí o vaš í značce,

● videoreklama pro mobilní zařízení,
● možnost snadného nahrání videa nebo

přizpůsobení působivého obsahu.

Denně můžete oslovit více než 405 milionů unikátních 
uživatelůYouTube po celém světě.

Oslovte široké publikum na hlavní stránce
YouTube pomocí mastheadů



Výhody mastheadů pro počítače:

● velké a výrazné video podporuje
větš í zá jem diváků,

● 100% share of voice na hlavní s tránce
nejpopulárnějš ího videoportá lu, což dokáže
okamžitě zvýšit povědomí o vaš í značce,

● neomezené tvůrčí možnosti s vlas tními
mas theady pro počítače,

● přesnějš í s ta tis tiky a metriky.

U diváků, kteří vidí mas thead, je 4× vyšš í
pravděpodobnost,že s i danou značku vyhleda jí.

Oslovte široké publikum na hlavní stránce
YouTube pomocí mastheadů pro počítače

Zdroj: YouTube Behavioral Impact (Vliv YouTube na chování), Millward Brown Digita l, březen 2014



Výhody mastheadů pro mobilní zařízení:

● přirozený formát pro mobilní zařízení
podporuje interakci,

● 100% share of voice na všech obrazovkách
a zařízeních, což dokáže okamžitě zvýšit 
povědomí o vaš í značce,

● možnost oslovení 41 % uživatelůYouTube,
kteří nepoužívají s tolní počítače,

● tvůrčí flexibilita nebo systém plug-and-play
usnadňující vytváření působivých videí.

U diváků, kteří vidí mas thead na mobilu, je
13× vyšš í pravděpodobnost,že s i danou značku
vyhleda jí.

Oslovte široké publikum na hlavní stránce
YouTube pomocí mastheadů pro mobilní zařízení

Zdroj: YouTube Behavioral Impact (Vliv YouTube na chování), Millward Brown Digita l, březen 2014



Reklamy TrueView zaručují, že zapla títe
pouze tehdy, pokud se někdo rozhodne
vaš i videoreklamu zhlédnout.

Diváci s ledují videa , která je za jímají,
a vy tak získáte více zhlédnutí od uživatelů
s jednoznačným zá jmem.

Exis tují dva typy reklam TrueView:

● TrueView In-s tream,
● TrueView Discovery.

Oslovte své publikum pomocí
reklam TrueView



Výhody reklam TrueView In-stream:

● přeskočitelný formátTrueView Discovery,
ve kterém se divák může pro vaš i

značku rozhodnout,
● jednoduché nahrávání videí,
● pla títe pouze tehdy, když se uživatelé

rozhodnou, že chtějí přehrát vaš i reklamu,

● vytváření remarketingových seznamů,
● zjiš tění, co funguje, v reá lném čase.

Osm z deseti diváků dává reklamám TrueView
přednost před klas ickými reklamami In-s tream.

Oslovte své publikum pomocí
reklam TrueView In-stream



Výhody reklam TrueView Video Discovery:

● diváci mají díky formátu TrueView Discovery
možnost volby, kdy a jak se s vámi spojí,

● možnost inzerce na za jímavých místech,
například na domovské s tránce YouTube,

ve výsledcích vyhledávání a na jiných webech,
● přehrávání přímo na s tránce s ledování videa

nebo v kaná lu,
● objevování doporučených videí nebo zdrojů

prostřednictvím klíčových s lov.

Osm z deseti diváků dává reklamám TrueView přednost 
před klas ickými reklamami In-s tream.

Oslovte své publikum pomocí
reklam TrueView Video Discovery



Výhody propagace aplikací TrueView:

● pomocí zvukových,obrazových a pohybových
prvků můžete zaujmout své věrné publikum,

● můžete oslovit až miliardu jedinečných zákazníků
na největš í mobilní pla tformě pro videa ,

● vytváření působivého dojmu pomocí reklam In-s tream,
● soustředěná pozornost diváků v přirozeném prostředí.

Kdykoli s i vaš i aplikaci některý uživatel po zhlédnutí videa
s táhne, její celková hodnota (lifetime value) se zvýší.

Podpořte svou mobilní aplikaci pomocí
propagace aplikací TrueView



Výhody karet TrueView:

● jednoduché vložení interaktivního prvku do videa ,
● uživatelé se mohou seznámit s vaš í nabídkou
či obchodem nebo s vaš í značkou komunikovat 
jiným způsobem,

● větš í zapojení diváků na všech obrazovkách
a zařízeních,

● na výběr jsou různé typy karet, které vám pomohou
dosáhnout nas tavených marketingových cílů.

Interaktivní webové video má pozitivní vliv na metriky
značky, například na zvyšování povědomí, zvažování
nákupu nebo upřednostňování značky.

Oslovte své publikum pomocí
karet TrueView



Výhody reklam TrueView pro Nákupy:

● možnost inzerce na YouTube,nejlepš í
sociá lní pla tformě pro nakupování,

● oslovení potenciá lních zákazníků a možnost 
nákupu přímo ve videu,

● využití nás troje Google Merchant Center
a prezentace produktů v Nákupech Google
a da lš ích s lužbách Google,

● dynamické karty vytvořené na míru
jednotlivým divákům.

Podle 64 % zákazníků má YouTube vliv na jejich
rozhodnutí o nákupu.

Uveďte detaily o produktu pomocí
reklamy TrueView pro Nákupy



Zaujměte diváky reklamami 
Lightbox

Výhody reklam Lightbox:

● publikum s i může plně vychutnat 
vaš i značku,

● zobrazování na všech obrazovkách
a zařízeních,

● jednoduché přizpůsobení
reklamních jednotek,

● pla títe pouze za interakce uživatelů
s vaš í reklamou,

● možnost automatické optimalizace.

Reklamy Lightbox nabízejí více než 35 sekund zábavy.



Výhody předpřipravených reklam Lightbox:

● možnost vytvoření prezentace značky
na libovolné obrazovce do pěti minut,

● přirozený formát pro mobilní zařízení
s obsahem odpovída jícím danému zařízení,

● diváci se mohou zapojit a vy pla títe pouze
za s tanovené interakce,

● k dispozici jsou flexibilní formáty, například
video, ga lerie obrazových prvků, mapy nebo
zdroje produktů.

Interakce s předpřipravenými reklamami Lightbox
dosahuje dvojnásobku obvyklého průměru.

Zaujměte diváky předpřipravenými 
reklamami Lightbox



Výhody vlastních reklam Lightbox:

● publikum s i může plně vychutnat 
vaš i značku,

● máte volnost vytvořit orig iná lní reklamy,
● možnost rozš íření mas theadu nebo

s treamování ž ivé udá losti,
● k dispozici jsou bezpla tné kreativní zdroje,

které pomáha jí minimalizovat náklady.

Zaujměte diváky vlastními 
reklamami Lightbox



● během několika minut mohou vaš i reklamu
vidět diváci na všech obrazovkách,

● propojení se s lužbou Merchant Center
a jednoduchá prezentace produktů,

● kombinace videa ,obrazových prvků
a map zvýrazní dojem z vaš í značky,

● zákazníci s e mohou dozvědět více
o vaš ich produktech.

Zaujměte diváky
předpřipravenými reklamami 
Lightbox a zdroji produktů:



Výhody reklam ve vyhledávání:

● pochopení, oslovení a zapojení diváků se
●
●
●

zá jmem,
ímavějš í,

formátů.

ež

oslovení uživatelů ve chvíli, kdy jsou nejvn
přilákání zákazníků na váš web,
výhodná kombinace pokrytí a reklamních

Každý měs íc je na Googlu zaznamenáno více n
100 milia rd vyhledávání.

Zvyšte svůj vliv a spojte se se zákazníky
pomocí reklam ve vyhledávání



Děkuji

Ondřej Zícha
Ppc.kampane.efektivne@gmail.com
www.ppckonzultant.com

Zvyšte svůjvliv a spojte se se zákazníky

pomocí videoreklam na YouTube, rád pomohu


