
Jak vyhodnotit rich media kampaň

1. Zapojení uživatele

Kde najdete rich media

Varianty zapojení v rámci rich media formátů

Jak využít video v rich media formátech

Rich media jsou interaktivní reklamní premium formáty, které v prostředí 
našich služeb zvyšují míru zapojení uživatele s reklamou.

Novinky, Proženy, Super, Sport, 
Seznam Zprávy, Kupi, Zboží, E-mail

Novinky, Proženy, Super, Sport, Stream, 
Seznam Zprávy, Kupi, Homepage Seznam.cz

V rámci rich media kampaní nás nejvíc zajímá interakce uživatelů 
s daným formátem – odborně se tomu říká Engagement Rate (ER).

2. Video metriky

3. Shrnutí

Video completion rate = poměr mezi zobrazeným 
a kompletně zhlédnutým videem – tedy reklamou.

ER: 2–7 %
CTR: 0,4–1 %   

ER: 2–5 %
CTR: 0,2–0,5 %   

Výhody využití premium formátů

 Větší aktivita návštěvníků stránky

 Nárůst doby strávené se značkou

 Podrobnější prezentace produktů a služeb

 Hravá a poutavá komunikace

 Možnosti cílení na základě chování návštěvníků

 Víme, jak přesně uživatel reaguje na reklamu
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Sledovat míru zapojení je pro rich media formáty klíčové.

Seznam Tip: Zajímavý způsob, jak na internetu upoutat pozornost videoreklamou, je desktopový formát Video panel nebo 
mobilní Shake&Video. Právě v telefonu je dobré, aby video nebylo delší než 15 vteřin – zvýšíte tím Video completion rate.

Nejlepší je volit vizibilní formáty s videem – například desktopový Video Takeover nebo mobilní Square s videem.

Video můžete v rich media formátech obohatit interaktivními 
prvky a to jak v In-stream, tak Out-stream formátu.

Aktuálním trendem v mobilu je využití 
vertikálního a square videa.

27 %
Desktop in-stream

31 %
Desktop out-stream

10 %
Mobil

16 : 9
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Mobil – Mobilní videoDesktop – In-stream vs. Out-stream

Mobil je důležitý zdroj inspirace – o víkendech u něj tráví čas až 50 % uživatelů.

Diváci tráví sledováním In-stream rich media video formátu až 3× více času 
než u běžné video reklamy.

Rich media formáty tvoříme zásadně neagresivní – i díky tomu se zapojí lidé, 
kteří mají o reklamu skutečně zájem.

V našem rozrůstajícím se portfoliu najdete 70 desktopových i mobilních rich media formátů.

V rámci In-stream video formátů se Engagement Rate pohybuje okolo 8 % 
a Click �rough Rate mezi 1–2 %. U obou metrik jde o velmi dobré výsledky.

Doporučený počet zobrazení: 750 000 (mobil + desktop) 

Desktop In-stream: formát videoreklamy umístěné přímo v přehrávači, např. video obohacené o interaktivní prvky

Desktop Out-stream: tento formát využívá videoreklamu umístěnou v obsahu mimo přehrávač, např. v bannerech 
a na webové stránce


