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Osnova



1. End-screens



Co to je, proč používat

1. End-screens

Výzva k akci na konci videa

Pro videa delší 25s

Až 4 odkazy

Lze použít stejné odkazy, jako 
u karet

All-device-friendlyZobrazí se na posledních 
5-20s videa



Ukázka

1. End-screens

http://www.youtube.com/watch?v=iHqC33gCSpU


Nastavení

1. End-screens



Výsledky

1. End-screens

Šance na zobrazení end-screen: 11-30%
Subscribe rate: 0,03%
Recommended video play rate: 3,03% 

Pozor! malý vzorek dat 
(75 000 zobrazení end-screens)



Náš pohled

1. End-screens

● End screens jsou logický doplněk videa pro organický nárůst 
watch time/zhlédnutí

● Pozor: samostatně lze vyhodnocovat jen přes YTA

● Tip: Natáhněte video třeba jen o statický obrázek, nebo loop 
doplněný zvukem na pozadí

● Tip: Podívejte se do Analytics, najděte organicky 
nejsledovanější videa a doplňte je o end-screens - zdarma si tak 
navýšíte počet zhlédnutí kanálu



2. Bumper ads



Co to je, proč používat

2. Bumper ads

Max 6s dlouhé video CPM

Brand awareness Incremental reach

Among 250 Bumper 
campaigns tested globally 

this year, 7 out of 10 drove a 
significant lift in awareness

Based on 18 advertisers 
that leveraged both 

TrueView & Bumpers across 
400 campaigns, Bumpers 
increased unique reach of 
TrueView campaigns by 

78% on average.

Levnější



Ukázka

2. Bumper ads

http://www.youtube.com/watch?v=kblr9Z6L020
http://www.youtube.com/watch?v=Rr4kIjlpgU0


Výsledky

2. Bumper ads

Nejlepší výsledky “falešných” 
(CPV) bumper ads

CPM 81,38 Kč

Nejlepší výsledky “pravých” 
(CPM) bumper ads

CPM 62,31 Kč -23%

CPV 0,068 Kč CPV 0,091 Kč -24%



Náš pohled

2. Bumper ads

● Pravé (CPM) bumper ads mohou být ještě výkonnější, než jejich 
falešné (CPV) verze a mají přitom velký vliv na reach i brand 
awareness

● Tip: Bumper ads nechat běžet 2-4 týdny před samotnou 
kampaní

● Tip: Pozor na velikost fontu v reklamě a čtení na mobilech

● Pozor: CPM bumper ads vždy ukazují počet zhlédnutí jako 0



3. Spojení videa a 
shoppingu



Shopping Ads on YouTube

3. Spojení videa a shoppingu

Klasická Shopping Ads kampaň 
puštěná do organických videí

Sbalená infokarta

V jednom videu až 5 různých 
inzerentů

Vyhledávací síť (WTF?!!)

Automatické párování



TrueView for shopping

3. Spojení videa a shoppingu

Opět karta s produkty Vaše video a navíc 
companion banner Jen vaše produkty



Karty

3. Spojení videa a shoppingu



Výsledky

3. Spojení videa a shoppingu

● Začali jsme retargetingovými 
scénáři

● Postupem času byla 
testována i další cílení, která 
však nebyla tolik efektivní.

Nejlepší výsledky TrueView for 
shopping

Obrat téměř 4 mil Kč

84% dalších konverzí po 
zobrazení

PNO nižší, než u shopping ads



Náš pohled

3. Spojení videa a shoppingu

● Potenciálně velmi silná kombinace reklamy a prodejů - musí se 
ale dobře promyslet a trefit

● Tip: Hrajte si s retargetingovými publiky, souvisejícími produkty 
a řiďte se selským rozumem



4. Reach explorer



Co to je, proč používat

4. Reach explorer

Konkrétní odhad výkonu 
videokamapaní

Umí pracovat s frekvencí

Pro aukci i rezervaci

Srozumitelné pro TV inzerenty



Ukázka

4. Reach explorer



Náš pohled

4. Reach explorer

● Nástroj vhodný pro plánování video rozpočtů s TV inzerenty

○ před hard-core odborníky může v incremental reach diskusi 
narazit

● V rukou mediaplannera bez znalostí PPC má menší potenicál 

● Omezený přístup 



5. Změna přemýšlení 
nad videoreklamou



Stín pochybností o datech

5. Změna přemýšlení nad videoreklamou



Obavy marketérů v digitálním planningu

5. Změna přemýšlení nad videoreklamou



Úvaha nad značkou, kontextem a tak dále

5. Změna přemýšlení nad videoreklamou

Kvalita obsahu

Brand safety

Je vysoké VTR vždy dobře?
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