Videoreklama na Ronnie.cz
Ronnie.cz

je

nejčtenějším

internetovým

médiem se zaměřením na silové a bojové
sporty, zdravý životní styl a fitness v České
republice. Mimo vysoce odborné unikátní
články pravidelně přináší také různé videology
či videoreportáže mapující soutěže kulturistiky
a fitness, powerliftingu, strongmanů, CrossFitu,
street workoutu, extrémních překážkových
běhů,

bojových

sportů,

armwrestlingu

a vzpírání. V neposlední řadě pak realizuje
přímé přenosy ze soutěží v kulturistice a fitness.

A právě tato čtenáři velmi oblíbená videa dávají prostor pro umístění Vaší reklamy formou
krátkého reklamního videospotu spouštěného před samotným videem. Jednou z největších
výhod této videoreklamy oproti ostatním masovým médiím je její správné a přesné zacílení
na cílovou skupinu, která se zajímá o silové sporty, fitness a výživu.

Další výhodou je počítání každého unikátního zhlédnutí videoreklamy, tzn. nestane se, že by
se jedno video zobrazilo stejnému čtenáři v průběhu jednoho dne opakovaně a klient za tato
zobrazení platil (což je běžná praxe napříč internetem, nicméně není v zájmu klienta).
Reklamní videospot je spuštěn před samotným videem a je zobrazován unikátnímu čtenáři
1x denně s možností přeskočit reklamu až po 15 vteřinách. Navíc ani v případě, že se čtenáři
následující den video opakovaně zobrazí, není toto zobrazení již započítáno – klient tedy
skutečně platí jen za unikátní zobrazení.

Reklamní spot je zobrazován:
‐

v článcích před videem v internetovém magazínu Ronnie.cz

‐

ve videích na TV Ronnie.cz (tv.ronnie.cz)

‐

při spuštění přímého přenosu ze soutěží na TV Ronnie.cz (tv.ronnie.cz/live)

Sledovanost videí je během jarní a podzimní soutěžní sezóny mnohonásobně vyšší.
Do videospotu je možné umístit proklik na produkt či článek.

Technické parametry:
‐

formát: full HD, 1920 x 1080 px (tzn. 1080p), MP4

‐

délka libovolná (divákovi se povinně zobrazí 15 úvodních vteřin)

Cenové podmínky:
‐

níže uvedená nabídka platí pouze pro partnery internetového magazínu Ronnie.cz

‐

objem reklamy je určen počtem impresí (avšak jak bylo zmíněno výše, impresí
unikátních, tzn. reálně odpovídá unikátním divákům, a to i při opakovaném zhlédnutí)

‐

250 Kč / 1000 impresí (CPT = 250 Kč)

‐

průměrná denní doporučená kampaň je cca 5000 impresí

Doplňující informace:
‐

ve stejném období mohou běžet dvě a více reklam různých partnerů současně

‐

případný odkaz z videoreklamy by neměl směřovat mimo doménu Ronnie.cz (tedy
ideálně proklik na produkt z obchod.ronnie.cz nebo článek na Ronnie.cz)

‐

videospot dodá klient

V případě Vašeho zájmu o tuto formu propagace budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Ing. Martina Donátová
manažerka reklamy

Erasport, s. r. o.
Svahová 1537/2
101 00 Praha 10
e‐mail: martina.donatova@ronnie.cz
tel.: 773 222 003

