
“Odhadujeme, že v roce 2014 bude mít iBillBoard RTB v �R o 600 % vyšší obrat než v roce 2013. Tempo

tohoto r�stu je nejvyšší ze všech zemí, kde p�sobíme s RTB, tedy v Polsku, Turecku, Ma�arsku, Rumunsku a

�esku,” �íká Tomáš Horák, obchodní �editel Internet Billboard a.s.

V �eské republice se hodnota reklamy, která te�e p�es RTB, drží na vyšší úrovni než v jiných zemích st�ední a

východní Evropy. Vyšší se drží nejen relativn�  vysoká pr�m�rná hodnota CPT, ale i  celkový objem pen�z

proinzerovaných na hlavu obyvatele. V ostatních zemích je pr�m�rná hodnota CPT i o desítky procent nižší

(Turecko o 45 %, Ma�arsko o 40 % a Rumunsko o 60 %) a nejmenší rozdíl je v Polsku (pouze o 5 % nižší).

Podle odhadu SPIR dosáhly loni inzertní výdaje do r�zných forem online propagace 13,3 mld. korun. To je více

než dvojnásobek oproti roku 2009 (6,4 mld. K�). Meziro�n�  vzrostly výdaje do online inzerce o 2,2 miliardy

korun (19 %) oproti roku 2012 a v letošním roce se o�ekává další 15% r�st. Ze všech sledovaných forem

reklamy zaznamenal nejvyšší, více než p�tinásobný, r�st objem reklamy prodané modelem RTB. Letos by se

práv� tímto zp�sobem prodeje reklamy m�la na �eském trhu prodat reklama za 77 milion� korun

RTB  (Real  Time  Bidding)  je  typ  obchodního  modelu  prodeje  bannerové  reklamy  cílené  na  požadované

publikum, kdy každá imprese je dodávána v reálném �ase automatickými systémy podle vhodnosti pro danou
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RTB reklama zaznamenala od lo�ského roku rapidní r�st - nákup reklamy cílené na publikum s auk�ním

prodejem RTB sice v celkovém objemu p�edstavuje 45 mil. K� a z celkového trhu tak tvo�í pouze zlomek, ale

meziro�ní r�st hovo�í o stoupajícím zájmu inzerent�.
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cílovou skupinu.

t�te také:

Tuzemští vydavatelé zakládají platformu pro prodej displejové reklamy

SPIR: Výdaje do internetové reklamy i letos porostou
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