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AdEx Benchmark: výdaje na
internetovou reklamu dohánějí tisk
Objem internetové inzerce pĜesáhl v loĖském roce v EvropČ 27 mld. euro a pĜiblížil se
tak objemu reklamy v tisku, který þinil 29,1 mld. euro a v televizích s 32,3 mld. euro. PĜi
pĜepoþtení reklamních výdajĤ na obyvatele se výkony všech tĜí hlavních nadlinkových
mediatypĤ, tedy televize, tisk, internet) pohybovaly kolem þástky 40 euro, jak vyplývá ze
studie AdEx Benchmark 2013.
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U tisku je patrný sestupný trend od roku 2007, kdy se výdaje na hlavu dostaly z témČĜ 70
eur na 40 euro v loĖském roce, tj. o 42 % ménČ. Internetová reklama naopak za stejnou
dobu pĜibližnČ tĜikrát vzrostla. Televizní reklama si udržuje stabilní vývoj investic.
V zemích západní Evropy je nejsilnČjší inzertní oblastí reklama ve vyhledávání (49 %)
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pĜed display reklamou (33 %), zatímco v regionu stĜední a východní Evropy zaujímá
dominantní pozici stále celoplošná reklama (53 %) pĜed reklamou ve vyhledávání (36
%). AutoĜi zprávy oþekávají do budoucna další posilování online reklamy na úkor tiskové
inzerce. Mediální domy totiž stále více investují do digitálních strategií se snahou více
monetizovat svĤj online obsah.
Pokud jde o vývoj v jednotlivých kategoriích, jak display reklama, tak reklama ve
vyhledávání,zaznamenaly loni dvouciferný rĤst (display o 15 %, search o 13 %).
Výkonnostní modely jsou v poslední dobČ silnČ podporovány automatizací (tzv.
programatický nákup) a využitím velkých objemĤ dat k pĜesnČjšímu cílení. Display
reklama vdČþí za rostoucí investice hlavnČ reklamČ v mobilních zaĜízeních a videu.
Mobilní display reklama, kam IAB Ĝadí jak reklamu v prohlížeþích, tak i v aplikacích,
zaznamenala loni 136% zvýšení rozpoþtĤ a poprvé dosáhla dvouciferného prĤmČrného
podílu na celkovém objemu display inzerce (11,8 %). Je však tĜeba dodat, že pĜes
stoupající rozpoþty je mobilní marketing rozvinutý zatím hlavnČ v západních a
severských zemích. V ýeské republice dosahuje podíl mobilních výdajĤ na display
reklamČ 2,2 %.
Videoreklama, do které IAB Europe zapoþítává reklamu v pĜehrávaþích (tzv. in-stream
reklama, tedy hlavnČ pre-rolly, mid-rolly a post-rolly) rostla v loĖském roce o 45,4 % a
pĜedstavovala 13,1% podíl na celkových výdajích za display reklamu. Variabilita mezi
zemČmi je ale opČt pomČrnČ výrazná, v ýesku jde o 5,4% podíl.
Údaje ve studii AdEx Benchmark pocházejí z lokálních prĤzkumĤ v jednotlivých
úþastnících se zemích a jsou harmonizována spoleþností IHS Technology (provádí napĜ.
standardizaci cen, mČn, formátĤ apod.). V ýeské republice do studie pĜispČlo Sdružení
pro internetový rozvoj.

ýtČte také:
Tuzemský reklamní trh v pololetí rostl, tahounem televize
AdMonitoring: V þervnu na internetu nejvíce inzeroval Internet Mall
Studie Google loni porazil Seznam. Na firemní weby pĜivedl víc lidí
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Patí zpravodajství webu E15.cz mezi vaše oblíbené? Nominujte jej v anket eského
internetu Kiš álová lupa. Hlasovat m žete zde.
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