Možnosti zapojení do videoobsahu v Seznamu

Product Placement
Jak na to?
1. Připravíte podrobné zadání – popis produktu a celé komunikace, USP, KPIs,
timing, cílovou skupinu apod.
2. Tým specialistů v kooperaci s redakcí zpracuje návrh zapojení – pořad, konkrétní
představa zapojení produktu, scénář, odhad sledovanosti, podmínky spolupráce
3. Podle rozsahu spolupráce pro vás vytvoříme cenovou nabídku s konkrétním návrhem
pro případné úpravy
4. Po schválení uděláme objednávku a začneme s realizací projektu

Co spolupráce zahrnuje?
•

Návrh dramaturga na zapojení klienta do obsahu

•

Produkce a postprodukce naší zkušené redakce

•

Náhled zpracování pro klienta a možnost případné úpravy

•

Umístění obsahu ve video inventory silného mediálního domu

•

Propagace pořadu / nových epizod na HP Sezamu
a sociálních sítích redakce

•

Možnost nasazení RTG kódu pro sledování publika

•

Možný embed videa pro umístění na web klienta

Pivní republika

Distribuce obsahu klienta
Jak na to?
1. Váš obsah, který je předmětem poptávky, zkontroluje tým specialistů
2. Ti následně připraví možnosti distribuce, rozhodnou o umístění a vytvoří cenovou nabídku
3. Dle obsahu a zpracování rozhodneme, zda se jedná o komerční obsah nebo branded
content, který zapadá do redakčního schématu
4. Po schválení vytvoříme objednávku, obsah nám předáte v požadovaném formátu,
který pak nasadíme do video prostoru Seznamu

Příběhy zlatého ležáku

Co spolupráce zahrnuje?
•

Umístění obsahu do video inventory silného
mediálního domu – vytvoření vlastní obrandované
sekce

•

Náhled pro klienta s možností úpravy

•

Dle typu obsahu nabídka dovedení traﬃcu přes
nativní inzerát

•

Možnost nasazení RTG kódu pro sledování publika

Pořad na míru
Jak na to?
1. Připravíte podrobné zadání – popis komunikačních cílů, KPIs, timing, cílovou skupinu,
rozpočet apod.
2. Tým specialistů ve spolupráci s redakcí osloví interní a externí produkční zdroje,
následně připraví rámcový koncept a kalkulaci spolupráce
3. Na základě společné schůzky s vámi projednáme provedení a detaily projektu, rozpočet,
timing, obsazení aj.
4. Na základě výše uvedeného vám zašleme ﬁnální kalkulaci
5. Vytvoříme objednávku a natočíme pilotní epizodu, která podléhá vašemu schválení
6. Následuje realizace a vyhodnocení projektu, případně další navázaní na tuto spolupráci
Česko země příběhů

Co spolupráce zahrnuje?
•

Koncept pořadu vytvořený interní/externí produkcí,
která zaštituje produkci a postprodukci

•

Aktivní/pasivní PP

•

Náhled zpracování pro klienta a možnost případné úpravy

•

Doplňkové formáty ve videoplayeru – branding nebo sponzor pořadu

•

Umístění obsahu ve video inventory silného mediálního domu

•

Možnost zařazení pořadu do vysílání TV Seznam v případě souladu s programem

•

Dovedení organického traﬃcu na pořad, možnost komerční pozice

•

Komplexní propojení s online a oﬄine linkami klienta – účast na natáčení,
využití fotograﬁí „making of“, licence na spojení s pořadem atd.

•

Možný embed videa pro umístění na web klienta nebo buy-out a vložení na kanály
třetích stran

•

Možnost nasazení RTG kódu pro sledování publika

Generální partnerství – hraná tvorba
Jak na to?
1. Obchodník vám ve spolupráci s týmem specialistů nabídne možnost partnerství v hrané
tvorbě
2. Na základě nabídky si připravte podrobné podklady pro vaši komunikaci – popis
komunikačních cílů, KPIs, timing, cílovou skupinu, rozpočet atd.
3. Tým specialistů ve spolupráci s kreativním producentem připraví návrh zapojení – počet
epizod, aktivní/pasivní PP, míra zapojení, odhad sledovanosti, podmínky spolupráce atd.
4. Po společné konzultaci vám zašleme ﬁnální kalkulaci spolupráce a po odsouhlasení
scénář s konkrétním zapojením

Co spolupráce zahrnuje?
•

Koncept kreativního producenta pro zapojení klienta do seriálu

•

Produkce a postprodukce našeho zkušeného týmu

•

Náhled zpracování pro klienta a možnost případné úpravy

•

Umístění obsahu ve video inventory silného mediálního domu

•

Zařazení seriálu do vysílání Televize Seznam

•

Doplňkové formáty ve videoplayeru – branding nebo sponzor pořadu

Hasičárna Telecí

•

Přivedení organického traﬃcu na seriál

•

Komplexní propojení s online a oﬄine linkami klienta
– účast na natáčení, využití fotograﬁí „making of“,
licence na spojení s pořadem atd.

•

Možný embed videa pro umístění na web klienta nebo
možnost buy-out a vložení na kanály třetích stran

•

Možnost nasazení RTG kódu pro sledování publika

