
Jak vybrat prémiové formáty

Jak vybrat vhodný prémiový formát

Jde o hravou interaktivní reklamu, se kterou stráví návštěvník webu více času, 
a má tedy produkt klienta delší dobu na očích. Slouží především jako nástroj 
brandové reklamy.

Co jsou prémiové formáty

Proč zkusit prémiové formáty 

Hot trend

Prémiové formáty jsou na vzestupu. 
Rok od roku je využívá stále více klientů, 
a proto pravidelně rozšiřujeme celkovou 
nabídku – aktuálně máme 70 formátů 
pro desktop i mobil.

Dobrá image značky

Ukázat váš brand v zábavnějším světle 
je s prémiovými formáty hračka. Umožní 
totiž lidem vyzkoušet si produkty jinak 
a zábavněji než prostřednictvím 
standardní reklamy. 

Zapojení uživatele

Zaujmout reklamou je stále těžší, a je tedy třeba 
neustále přicházet s novými způsoby, jak na to. 
Prémiové formáty využívají animace a hravé 
mechaniky, které návštěvníka webu nenásilně 
vtáhnou do reklamy.

Praktická interpretace výsledků

Kromě tradičních metrik poskytujeme u většiny 
formátů také rozšířené metriky, díky kterým dokáže-
me určit, jak lidé na formát reagovali. Můžeme tak 
snadno vyhodnotit, co zafungovalo a co by stálo 
za vylepšení.

#1 Jednoduchý formát – atraktivní mechanika  

#2 Vysoká vizibilita – cesta do povědomí lidí

Charakteristika 
 viditelné formáty, které zajišťují maximální zážitek z reklamy

Výhody
 vynikající zásah díky velké vizibilitě

 více prostoru pro sdělení i vizuály 

 široký výběr různých mechanik – od statických překryvných vrstev, přes animace a HTML5,  
 až po videa a interaktivní hry 

Perfektní, když...
 chcete být dobře vidět.

Charakteristika 
 vycházejí z menších pozic jako square, skyscraper nebo leaderboard

Výhody
 podmanivá mechanika, přirozené ovládání a snadná výroba 
 dobrý poměr ceny a výkonu 

Perfektní, když...
 chcete vyzkoušet prémiové formáty.
 máte menší rozpočet.
 hledáte, jak originálně vést nebo doplnit reklamní kampaň.

Vyzkoušejte

Flipbook Seznam Spincube

Seznam Scratcher

Mobilní Slider (Adssets)

Video Spinner

Scroller

Desktop Mobil

Branding + iLayer Interscroller

Video InterscrollerBranding + Top sponzor

Branding Scratcher

Video Takeover

Uncover

Desktop Mobil

Vyzkoušejte

#3 Video trochu jinak

Charakteristika 
 formáty s interaktivními prvky umístěné přímo ve videoreklamě v přehrávači (in-stream) 
 nebo jako součást videa mimo přehrávač (out-stream)

Výhody
 využívání trendu videoreklamy s možností interaktivity – na desktopu jde například o umístění tlačítek 
 nebo hotspotů, na mobilu zase o gyroskop nebo zatřesení telefonem

 vertikální i horizontální naklonění videa v mobilu

Perfektní, když...
 chcete originálně ukázat svoji videoreklamu.

 máte hezké brandové video, které chcete doplnit o interaktivní prvky.

 stojíte o prodloužení času stráveného s vaší videoreklamou.

Branding + Video panel
Mobilní Shake&Video 
(Adssets)

Mobilní Video Reveal
(Adssets)

Mobilní 360 ° Video
(Adssets)

Button (Teads)

Select (Teads)

Desktop Mobil

Vyzkoušejte

Víte, že v Seznamu máme 5 služeb a 8 mobilních ploch, kde můžete využít prémiové formáty?

Víte, že vás čeká milé překvapení, když si v Seznamu nakoupíte videoprostor v hodnotě alespoň 30 000 Kč? 
Zdarma vám vytvoříme video z rozanimovaných fotogra�í s voiceoverem.

Chcete se dozvědět více o našich formátech? Podívejte se na AdGallery.cz nebo Technickaspeci�kace.cz, 
kde je najdete pěkně pohromadě. 

A nezapomeňte sledovat náš blog pro čerstvou porci novinek!

#4 Prémiové formáty na míru

Charakteristika 
 interaktivní hry, mikrostránky v přehrávači, bannery nebo videoreklamy 
 pro sběr kontaktů 

Výhody
 postaveno přesně na míru požadavkům a individuálním potřebám 

Perfektní, když...
 potřebujete formát pro speciální projekt.

 chcete být originální.

Game (Teads)
Mobilní Lead Collect
(Adssets)

Mobilní CustomMicrosite (Teads)

Research (Teads)

Desktop Mobil

Vyzkoušejte


