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REDEFINUJEME REKLAMNÝ TRH ↗
Keď sa koncom poslednej dekády formovali prvé digitálne agentúry,
len málokto, ak vôbec niekto, predpokladal takýto súčasný vývoj.
Iste, dlhodobo sme sa rozprávali o posilňovaní digitálu a jeho vplyvu na
nadlinkovú komunikáciu. Pojem digitálnej reklamy a komunikácie sa rozšíril
do širokého počtu odvetví a špecializácií, aký by sme v klasickej reklame
hľadali len márne.
Reklamný trh sa pred nástupom digitálnej
komunikácie dlhodobo nemenil.
Prichádzali síce inovácie v médiách, tie
ale nevytvárali nové komunikačné odbory.
Exponenciálny rast online mediálneho
prostredia, tempo vývoja sociálnych sietí
a nové trendy v digitálnych médiách
možno prirovnať snáď len k nástupu
televízie na reklamný trh.
Samozrejme, marketing sa vo svojej
podstate nezmenil. Alebo by sa aspoň
meniť nemal. Rozsah komunikačných
prostriedkov sa však zmenil natoľko,
že ich už nedokážeme porovnávať
rovnakými spôsobmi. Aj to bol pre nás
pred niekoľkými rokmi ten prvotný impulz
na vytvorenie čisto digitálnej súťaže
reklamnej komunikácie na Slovensku – Digital PIE. Súťaže, ktorá prihliadne
na obrovské možnosti digitálneho priestoru a porovná práce nielen
z pohľadu kreativity, ale aj ich výkonnosti a náročnosti spracovania.
Máte v rukách špeciál už tretieho ročníka digitálnych ocenení Digital PIE.
Počas týchto troch rokov som detailne sledoval prihlásené práce
a s radosťou môžem konštatovať, že už aj za toto krátke obdobie vidíme
pokrok v ich kvalite. A aj vďaka súťaži Digital PIE sa dokážu do popredia
dostať aj menšie digitálne agentúry, ktoré vynikajú svojim prácami, no
slovenský reklamný svet si ich často nevšímal. V jednej súťaži sa tak stretáva
Dávid s Goliášom, najmladšie digitálne agentúry v súboji s reklamnými
agentúrami s 20-ročnými skúsenosťami, ktoré získavajú rovnaké ocenenie Digital PIE.
Keď sa opäť vrátime o dekádu dozadu, vieme si predstaviť, že hodnoteniu
nejakých online prác by sa nepripisovalo veľa pozornosti. Dnes stojíme na
skutočne iných základoch - klienti i agentúry si už jasne uvedomujú hodnotu
digitálu. Meníme definíciu reklamného trhu. Digitál z neho už nezmizne
a teším sa na spoločné sledovanie jeho prínosov a výsledkov. A to aj vďaka
Digital PIE.
PETER ŠURÍN
PREZIDENT ADMA
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TRH DIGITÁLNEHO MARKETINGU
NA SLOVENSKU VS ADMA
71 miliónov € a rast vyše 17%: Taký bol kvalifikovaný odhad veľkosti celého trhu digitálnych agentúr na Slovensku
v roku 2017 a výsledky analýzy jeho vývoja v rokoch 2016 a 2017. Posledné odhady tiež naznačujú, že atakovanie
hranice 80 miliónov € v roku 2018 nie je tak úplne nereálne.
Vyplýva to z analýzy TheMarketers.biz z jesene roku 2018, ktorá pravidelne monitoruje vyše stovky digitálnych agentúr
a každoročne z nich vyberá a hodnotí vzorku TOP 100 tých najvýznamnejších agentúr na Slovensku podľa ich obratu
a výsledky pravidelne zverejňuje v ročenke DIGITAL AGENCIES.

ODHAD VÝVOJA VEĽKOSTI TRHU
DIGITÁLNEHO MARKETINGU
NA SLOVENSKU
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Zdroj: TheMarketers.biz: DIGITAL AGENCIES 2018

Keďže v tejto chvíli ešte nie sú dostupné všetky aktuálne dáta za celý trh digitálnych agentúr v roku 2018, ale len predbežné údaje o výkonoch digitálnych agentúr združených v asociácii ADMA, prinášame predbežný odhad vývoja trhu
a jeho smerovanie v uplynulom roku 2018 vo svetle agentúr ADMA.
Aj v roku 2018 ADMA výrazne posilnila a jej členské agentúry si upevnili svoje postavenia na trhu. V roku 2018 predstavovala ADMA „agentúrnu silu“ s výkonom vyše 45,5 miliónov EUR oproti necelým 34 miliónom EUR z roku 2017. Pod tento
výsledok sa podpísal nielen ďalší príchod nových členov, ktorí „posilnili“ ADMA o takmer 2 milióny EUR, ale aj organický
rast ostatných digitálnych agentúr, ktoré oproti roku 2017 vykázali súhrnný rast o viac ako 29%.
Pod tento pozitívny výsledok sa podpísal nielen dynamický organický rast trhu digitálneho marketingu, ale aj nový
fenomén – faktor sieťových agentúr a efekt globalizácie digitálneho marketingu, ktorý umožňuje aj slovenským
agentúram získavať rozpočty určené pre zahraničné trhy. Znamená to, že dnes už aj slovenská digitálna agentúra môže
spravovať marketingové rozpočty pre globálne značky v ďalších krajinách, čo môže mať za dôsledok výrazný nárast
obratov našich digitálnych agentúr. No na strane druhej to môže mať aj presne opačný účinok – v prípade straty globálneho klienta može byť tento fenomén príčinou aj poklesu obratov domácich agentúr.
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PRIEMERNÝ OBRAT DIGITÁLNYCH
AGENTÚR ADMA ZAZNAMENAL
NÁRAST
Priemerný obrat digitálnych agentúr, členov ADMA, zaznamenal aj v roku 2018 ďalší rast. Kým v roku 2017 predstavoval
tento priemerný obrat takmer 2 milióny EUR, v roku 2018 tento obrat dosiahol štatisticky až 2,6 milióna EUR (pri porovnávaní tých istých členov ADMA, ktorí boli súčasťou asociácie v rokoch 2017 a 2018, pričom v roku 2017 sa ADMA rozšírila
o 2 členov). Je potrebné doplniť, že tento jeho vysoký nárast bol spôsobený práve efektom sieťových agentúr, ktorý môže
aj v budúcnosti vnášať do štatistických analýz prvky extrému. Po jeho eliminácii sme odhadli, že by sa priemerný obrat
agentúr ADMA v roku 2018 mohol dostať na hodnotu 2,1 milióna EUR.
Iný pohľad na túto situáciu poskytuje medián alebo stredná hodnota obratu, ktorý rozdeľuje agentúry podľa veľkosti na
dve rovnako početné polovice. Kým v roku 2014 medián digitálnych agentúr predstavoval 0,95 milióna EUR, v roku 2018
to bolo už približne 1,5 milióna EUR. Zo širších analýz vyplýva, že medián sa aj napriek rastu obratov agentúr výraznejšie
v posledných dvoch rokoch nezmenil, čo bolo spôsobené skutočnosťou, že rozširovaním ADMA agentúry pribúdali agentúry v rovnakom počte do hornej či dolnej polovice rebríčku agentúr.
Potvrdzuje to aj pohľad na štruktúru agentúr podľa obratu v roku 2018, z ktorej vyplýva, že narástol podiel agentúr s obratom v kategóriách 1–1,5 milióna EUR a 2,5 milióna EUR a viac, kým v ostatných kategóriách ich podiel poklesol. V praxi to
znamená, trh sa ešte konsoliduje a členovia ADMA sú vzhľadom na svoje obraty rovnomerne rozložení po oboch stranách
mediánu 1,5 milióna EUR a zatiaľ si udržujú tento trend.
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*N=17. Do výpočtu priemerného obratu digitálnych
agentúr (združených v ADMA) neboli zahrnuté subjekty,
ktoré sa stali členmi ADMA až v roku 2018 z dôvodu
porovnateľnosti subjektov tak, aby to zodpovedalo
organickému vývoju trhu.
Zdroj: Finstat.sk, ŠÚ SR

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA TRHU MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE POKRAČUJE
Trh reklamy a marketingu aj naďalej prechádza výraznými zmenami – transformáciou od tradičných full servisových
agentúr smerom ku trhu digitálnych marketingových agentúr.
Rok 2014 je možné považovať za rok masívnejšieho nástupu digitálneho marketingu a zároveň to bol aj rok, keď sa ADMA
skonsolidovala a dosiahla členskú základňu 15 agentúr. Podarilo sa jej tak vytvoriť zdravé jadro digitálneho marketingu
na Slovensku a týchto TOP 15 digitálnych agentúr dosiahlo v roku 2014 súhrnný obrat 20,1 miliónov EUR. V roku 2017 sa
tento obrat zvýšil na 27 miliónov EUR a v roku 2018 dosiahol až 36,2 miliónov EUR, čo je nárast o viac ako 80%.
Pre porovnanie: TOP 12 sledovaných klasických reklamných agentúr dosiahlo v roku 2014 súhrnný obrat vyše 43,2 miliónov
EUR, kým v roku 2017 to bol už len 36,3 miliónov EUR, čo predstavuje pokles o 26%. Táto situácia je pokračujúcim celosvetovým trendom nástupu digitálnych technológií a s nimi súvisiacimi špecializovanými marketingovými službami novej
generácie a aj vývoj na Slovensku ukazuje, že sily medzi digitálnymi a tradičnými agentúrami sa postupne vyrovnávajú.

VÝVOJ RASTU DIGITÁLNYCH A REKLAMNÝCH AGENTÚR NA SLOVENSKU
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dostupné, Zdroj: Finstat.sk, ADMA

Spracoval: Palo Hapák,
TheMarketers.biz
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Alvolia!
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Brandové mediálne kampane
Produktový remarketing
Odporúčania produktov
Personalizované pop-up notiﬁkácie
Programatický nákup mediálneho priestoru
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Digitálny marketing na Slovensku v roku 2019 očami členských agentúr ADMA
#mikroinfluenceri, #video, #budovanie značky, #diverzifikácia digitálu, #machine learning,
#AR, #VR, #chatbot, #hlasové služby, #personalizácia, #limitovaná pozornosť, #experience,
#reality check #programatický nákup

Local Influencer Marketing: Influencer
marketing nie je žiadna novinka, no
mainstreamoví influenceri sú už tak
presýtení reklamnými produktami, že
samotná reklama sa stratí medzi 20timi dennými „storíčkami“ iných značiek.
Cesta pre rok 2019 by preto mala byť vo
forme lokálneho „influencer“ marketingu v podobe
dlhodobej spolupráce.
Chatovacie skupiny: Časy verejných postov na FB
sú dávno preč a statusy sa oklieštili na zdieľanie
článkov z iných médií. Ľudia ale neprestali medzi sebou
komunikovať, len sa uzavreli do súkromných chatovacích
skupín. A tu vidím príležitosť pre digitálny marketing
v roku 2019.
Miriam Holá
Performance Director, SCR interactive
10

Celková internetová populácia na Slovensku
v tomto roku porastie a dosiahne úroveň
4,1 milióna. Výraznejší nárast zaznamená
mobilná internetová populácia, čo sa prejaví
aj na náraste podielu mobilnej reklamy na
úrovni 15-17%. Display reklama si stále udrží
prvenstvo z hľadiska investícií. Zmeny nastanú
v spôsobe jej nákupu, kde sa zvýši podiel
v prospech programmatic o 25%. Celkovo očakávame
medziročne nárast investícií do online reklamy na úrovni
5 až 6%. Video si udrží rastúci trend, či už
z hľadiska výdavkov do online reklamy, ako aj množstva
produkovaného obsahu a jeho konzumácie. Klienti čoraz
viac začnú vyhľadávať middle a micro influencerov.
Sprísnenie legislatívnych podmienok pre globálnych
hráčov spôsobí zvýšenie podielu nákupu cez domáce
platformy a médiá.

Diverzifikácia digitálu: V tejto
chvíli sa spendy v digitále točia
primárne okolo Facebooku
a niekoľkých ďalších veľkých
hráčov napriek tomu, že
relevantných kanálov je viac. Myslím,
že v tomto roku sa to už zmení. Uvidíme,
či sa v rámci spendov masovejšie presadí
Twitch, TikTok alebo úplne iná služba.
Investície do programovania: Tiež
budú, podľa mňa, rásť investície do
programovania, na základe čoho si aj
kreatívne agentúry časom začnú budovať
technické oddelenia. Väčšina aktuálnych
digitálnych hitov (rozšírená/virtuálna
realita, chatboti a pod.) si vyžaduje
programátorský zásah a preto budú
programátori nevyhnutní aj pri kreatívnom
procese. Ako jediní totiž vedia, čo je možné
realizovať a akým spôsobom.
Tlačenie na hodnoty: Vidíme, že
v poslednom období zarezonovalo viacero
kampaní, ktoré prezentujú spoločenské
hodnoty, a práve toto sa budú značky
pokúšať skopírovať. Uvidíme, či úspešne.
Marek Didák
Creative director, Hype

Social by mohol zažiť optimalizácie a nové
„chuťovky“ Facebooku spojené s jeho integráciou
s Instagramom, Messengerom a WhatsApp-om.

Agentúrny trh prechádza
profesionalizáciou a slová ako
„machine learning“, ktoré sme
kedysi považovali za buzzwordy,
sú už bežnou súčasťou
marketingových nástrojov.
Z niektorých nástrojov na dáta
a performance sa postupne stávajú
black boxy. Kompetitívnou výhodou
sa stane kreatíva a samotná tvorba
obsahu v akomkoľvek formáte, ktoré
musia byť kombinované s odborníkmi na
performance marketing a dáta. Z predikcií
marketingových gigantov zas vidíme, že
v roku 2019 môžu rásť budgety pomalšie,
ako sme boli v posledných rokoch zvyknutí.
Preto môžeme očakávať väčší dôraz nielen
na efektivitu, ale pri SMEs aj na výsledky
v krátkom horizonte. U časti klientov
v agentúre tiež vidíme stále rastúci presah
činnosti marketingovej agentúry až do
business consultingu.

Martin Blaško
CEO ZARAGUZA

Peter Šoltés
CEO, Promiseo

Jiří Korpa-Ondo
digital media strategist, DIGILINE

Vďaka boomu okolo Marketing Science by
mohlo čoraz viac spoločností zväčšiť fokus
na dlhodobý pohľad a budovanie značky,
nielen na krátkodobé aktivácie, budovanie
„reach“ či penetrácie.

AGENTÚRNE PREDIKCIE TRHU 2019

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Responzívne stránky pre smartfóny sú
už samozrejmosťou, ale bude potrebné
zamerať sa aj na rýchlosť stránok
a personalizáciu. Hlasové vyhľadávanie
bude pokračovať vo svojom boome − do
roku 2020 bude viac ako polovica vyhľadávaní
práve pomocou hlasu. Reputačný obsah tvorený
používateľmi bude naďalej dominovať a bude jedným
z hlavných faktorov zvyšovania konverzných pomerov
a predajov na webe. Chatboti spolu s automatizáciou
marketingu budú jediní schopní efektívne obsluhovať
obrovské počty používateľov sociálnych médií. Je
predpoklad, že do konca roka až 85 % zákazníckych
dopytov bude obsluhovaných chatbotmi (celosvetovo).
Ladislav Suško
Managing Director, Performics

Digitálny marketing bude v roku 2019
pokračovať v existujúcich trendoch a to
hlavne na viac rozvinutých trhoch ako je
ten slovenský.
Dôležitý bude dôraz na osobnosti. Obsahu
je čoraz viac, preto bude snaha zasiahnuť
publikum prezentáciou konkrétnej osobnosti, budovať
meno ľudí a individuálne autority v agentúrach
aj u klientov. Bude to súvisieť s väčším dopytom
po vzdelávaní a osobnom rozvoji.
Marketingové kampane sa budú snažiť priniesť
cieľovej skupine viac pridanej hodnoty a zábavy tak,
aby sa publikum na digitálny obsah tešilo. To znamená
vyrábať obsah viac užitočný, s jasným účelom
a posolstvom. Bude sa viac spomínať pojem „Inbound
Marketing“. Bude pokračovať trend videa − väčšie
rozpočty pôjdu na videá na YouTube a Facebooku
a súvisiace reklamné formáty.

Digitálny biznis sa
bude naďalej štiepiť
medzi čoraz väčší počet
špecializovaných oblastí
a dodávateľov, čo bude
mať za následok slabší fokus
na značku. Vedomostné nároky
na marketérov sa budú naďalej
zvyšovať, bude menej strešných
pozícií. Sociálne siete budú
v roku 2019 už len štandardným
médiom, zásadne zameraným
na predaj. Boom veľkých
influencerov pomaly skončí, ich
miesto prevezmú strategicky
zameraní mikro influenceri.
Offline nosiče (najmä OOH a POS)
čaká digitalizácia a premena
na digitálne optimalizovateľné
nástroje, ako napr. „pay per view“.
Produkčné a mediálne rozpočty
na digitál sa budú naďalej
znižovať a štiepiť, a to aj u veľkých
značiek.
Andrej Csino
Creative and strategy director,
Core4

Chatboti sú tu. Za posledné dva roky sme videli
už množstvo „case studies“ z kampaní využívajúcich
práve chatbotov. Toľko, že už sa začínajú stávať
mainstreamom. Kto v roku 2019 nebude mať vlastného
chatbota, ten akoby ani neexistoval ;)

V roku 2019 môžeme
v sociálnych médiách
očakávať výrazný nárast
využívania komunikačných
platforiem, ako je Messenger,
firiem na zákaznícku podporu,
zlepšovanie zážitku z nákupu
a automatizáciu marketingu.
Na Facebooku sa posilní funkcia
skupín, ktoré začnú aktívne
využívať možnosť platiť
za členstvo v ich komunitách.
„Live streaming“ sa stane
regulárnym reklamným priestorom
s novými možnosťami inzercie.
Značky sa pri využívaní
ambasádorov budú zameriavať
viac na mikro influencerov.
V rámci online mediálneho
plánovania sa celý trh začne
intímnejšie zoznamovať
s programatickým nákupom,
predajom dát a novými formátmi.

Vladimír Vanek
Managing Director, RIESENIA.com

Ladislav Ferenczi
Executive Director, ecake

Ján Andrejko
Head of SEO, Visibility

Postupne sa začne rozširovať využívanie
umelej inteligencie a strojového učenia
pri programatickom nákupe médií a pri
optimalizácií digitálnych kampaní. A to
z toho dôvodu, že ich veľmi aktívne pretláčajú
najväčší hráči − Google a Facebook. A ani menší
hráči nezostávajú pozadu.
So strojovým učením je úzko spojená personalizácia
kampaní na mieru konkrétneho človeka. V roku 2019
uvidíme čoraz viac kampaní na rôznorodých médiách,
ktoré budú personalizáciu aktívne využívať.
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Personalizácia: Aj u nás už content
marketing získava stále dôležitejšiu
pozíciu v marketingovom mixe.
Dôležité sú mikro-momenty, pre ktoré
vytvárame content na mieru, často veľmi
personalizovaný, ako real-time ponuky,
custom content a čoskoro uvidíme aj 1:1
personalizovaný video prístup. Napríklad, krátke video
s ponukou pre konkrétnu osobu namiesto neosobného
e-mailu. Aj týmto spôsobom budú musieť brandy
reflektovať instantné správanie, predchádzajúce
akcie a rozhodovací proces zákazníkov.
Video content: Na sociálnych sieťach sa obsah
postupne transformuje do video obsahu, tešíme sa
už aj prvým náznakom 360° video contentu a realtime videa, čo je posun do novej časovej relevancie.
Influencer marketing: Ten má u nás stále dôležitejšiu
rolu pri distribúcii obsahu. Báza sa rozširuje
a celebritám z TV obrazoviek vzniká schopná „social
oriented“ konkurencia. Výber správnych influencerov
pre publikum bude musieť postupne podliehať dátovej
analytike a nie intuitívnym rozhodnutiam.
Zuzana Semíková
managing director, SOCIALISTS

Predpokladám, že rok 2019
bude pri projektoch kreatívne,
technologicky a exekučne
ešte lepší ako ten predošlý.
A latka je vysoko. Určite sa objaví
viacero kampaní a projektov, ktoré
sa postavia za dobrú vec, teda akýsi
sociálne zodpovedný marketing.
Čo je len dobre. Na druhej strane je
veľký otáznik pri investíciách klientov
a budgetoch v digitálnom prostredí.
Už koncom roka 2018 oznamovali mnohí
veľkí hráči, vrátane niektorých našich
klientov, že budgety na nasledujúci rok
v digitále percentuálne porastú, čo
však s istotou neznamená, že sa zvýšia.
Zvýši sa určite tlak na ich efektívne
využívanie, čo sa ale deje už dlhšiu dobu.
Ak to zhrniem, tak rok 2019 v digitále bude
prekvapivý, zodpovedný a efektívny.
Marián Hlinka
Client Service Director, Elite Solutions
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Ak ste si začali čítať tento úryvok,
gratulujem si, práve som si získal vašu
limitovanú pozornosť. Tá je v súčasnej
dobe najväčším „assetom“, za ktorý
sme ochotní vynakladať nemalé úsilie
a prostriedky. Rok 2019 prinesie ešte väčší
boj o túto komoditu a ešte sofistikovanejšie nástroje
na jej získavanie. Veľké aj menšie značky a médiá
budú pravdepodobne produkovať ešte viac obsahu,
možno aj za nižšie náklady. Tento trend vidíme v
kinopriemysle, TV, online videu, vo zvukovom obsahu,
fake news, ale aj medzi influencermi na sociálnych
sieťach. Získať pozornosť ľudí v takomto pretlaku bude
ešte náročnejšie. Uplatnenie nájdu programatické,
personalizované a AI nástroje, ktoré budú vedieť
doručovať tento obsah s oveľa väčšou relevantnosťou.
Nesmieme však zabúdať, že aj technológie a
akékoľvek dáta reflektujú oveľa sofistikovanejšie
princípy a tie sú naprogramované v ľudskej psychike.
Napríklad emócie, ktoré dokážu vytvárať vzťahy,
a teda aj tie so značkami. Preto silný „insight“ a
kreatívna idea zostanú naďalej základným prvkom
akéhokoľvek zmysluplného posolstva. Sme radi, že
čoraz viac značiek si už uvedomuje, že vyžadovanie
pozornosti a tlak na predaj nemusia byť z dlhodobého
hľadiska najefektívnejšie spôsoby komunikácie, a
namiesto toho sa zameriavajú na vyzreté napĺňanie
reálnych potrieb jednotlivcov a spoločnosti.
Matej Kucek
Managing Director, digitask

AGENTÚRNE PREDIKCIE TRHU 2019

Stories: Konzumácia „social“
obsahu sa presunie do formátu
Stories. Postupne sa prispôsobia
značky a začnú myslieť na to, ako
bude ich obsah vyzerať v Stories
a ako vyťažiť zo špecifík formátu.
AR: Začneme sa posúvať zo zábavného
využitia rozšírenej reality, vo forme
facefiltrov, k užitočnejšej aplikácii AR.
Zároveň sa stále viac kreatívcov stotožní
s novou technológiou, platformy
predstavia nové možnosti využitia a budú
vznikať premyslené kampane pre klientov.
Podcast: Výrazný boom v tvorbe
podcastov a hľadanie možností, akými by
mohli značky využiť tento formát na self
promo. Vo všeobecnosti budú podcasty
tlačené platformou Spotify, ktorá naučí
používateľov konzumovať čoraz viac
audio obsahu.
Róbert Szabó
Managing Director, PS:Digital

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Rok 2019 bude patriť väčšej
personalizácii reklám,
zbližovaniu značiek
a spotrebiteľa. Marketéri
budú čoraz častejšie siahať
po „big“ dátach a customizácia
zážitku či „user journey“ už nebudú len
buzzwordom, ale snáď aj skutočnosťou.
Do popredia sa budú predierať nové
kanály, ako napríklad WhatsApp či
Messenger. Hranica medzi digitálnym
a tradičným marketingom sa bude
ďalej stierať a veríme, že uvidíme viac
skutočne integrovaných kampaní.
Peter Galko
Managing Creative Director, diorama

Využívanie digitálnych kanálov
sa stalo hlavným prúdom
v marketingu a najmä vo
firmách, ktoré nevyužívajú TV
reklamu, predstavuje väčšinu
rozpočtu na marketing.
Digitálny marketing bude poznačený
narastajúcimi obavami, že prichádza
hospodárska kríza. Tie vedú
k zmrazovaniu či znižovaniu rozpočtov
na marketing. Marketéri vo väčších
firmách budú klásť dôraz na rentabilné
využívanie nástrojov, s ktorými
experimentovali v posledných rokoch:
Mobile, video, AI, personalizácia,
nástroje pre marketingovú
automatizáciu.
Marketéri sa naučia aj lepšie využívať
a merať efektivitu influencerov
a natívnej reklamy. Viac pozornosti budú
venovať budovaniu značiek, keďže
ľahké príležitosti na zvýšenie výnosov
optimalizáciou posledných častí
zákazníckych ciest v digitáli sú
už vyčerpané.
Andrej Salner
Partner, Basta digital

Väčší rozmach influencer
marketingu, nárast natívnej
reklamy a nástup technológii
– od automatizácie až po
chatbotov.
Peter Csemez
managing director, paravan
interactive

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Celkovo v marketingovej komunikácii −
a je jedno, ktorý kanál bude využívať, by
sme mali očakávať hlavné kľúčové slová:
Zážitok, pridaná hodnota, autenticita,
relevantnosť. A čím toho bude menej a čím
lepšie to bude, tým lepšie.
Konkrétne sa budeme do komunikácie značiek
snažiť vniesť týchto 5 trendových a strategických
prvkov:
1. emóciu cez zážitok, nech už je v online banneri
alebo na offline evente
2. pridanú hodnotu cez užitočný obsah, službu,
produkt či vlastné médium, cez spoločensky
zodpovednú komunikáciu
3. hlasové služby − od vyhľadávania, cez obsah
a využívanie hlasových asistentov (ešte stále
hlavne na západnejších trhoch, ale pomaly aj tu
na Slovensku)
4. riešenia, ktoré klienti vyhľadávajú aj sami, keď
hľadajú alternatívy voči veľkým molochom −
z Facebooku na Instagram alebo ešte menšie
siete, od prefláknutých mega influencerov
k uveriteľným mikro influencerom, od mega
výrobcov čohokoľvek k tým malým, lokálnym, ...
5. personalizáciu, ktorá je tou úplne najlepšou
hračkou na digitálnom pieskovisku komunikácie
značiek. Okrem automatizovaných „tools“ budú
rásť postupne aj AR a VR, zatiaľ stále nie AI.
Maru Mitlíková
Executive Director, TRIAD

Neočakávam zásadnú revolúciu, skôr
postupnú evolúciu so zameraním
na zlepšenie cielenia a efektivity
všetkých typov kampaní vrátane
brandingu, pretože tam máme stále
veľa čo zlepšovať. Určite budeme
vidieť ďalšie presúvanie rozpočtov
z priamych nákupov médií do
programatického nákupu, čo súvisí práve
s očakávaním zadávateľov o zvyšovaní kvality
zásahu. Žiaľ toto očakávanie sa nie vždy
naplní, pretože programatický nákup nie je
zázračným riešením, ale skôr komplikovaným
nástrojom, ktorý treba vedieť používať.
Pokročilé re-marketingové technológie ako
Smart banner systému INRES sa budú stále viac
dostávať do stratégií klientov, keďže prinášajú
skvelé výsledky a rozviažu ruky kreatívcom aj
v oblasti re-marketingu.
Ján Urbančík
riaditeľ, NetSuccess

AGENTÚRNE PREDIKCIE TRHU 2019
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Digital PIE 2019: kategória PERFORMANCE
PRIHLASOVATEĽ
DIGILINE
Elite Solutions
Mikuláš Prokop

(Freelance SEO Consultant)

RIESENIA.com
TRIAD Advertising
Zaraguza

NÁZOV

KLIENT

OCENENIE

Prekonanie navýšených cieľov predaja paušálov cez
e-shop v druhom polroku 2018

Orange Slovensko

Digital PIE

Zvýšenie počtu pravidelných darcov o 327%
s kampaňou Adoptuj si posteľ

Depaul Slovensko

Digital PIE

SEO pre SME.sk

Petit Press

Digital PIE

Svet nápojov rastie s nami

Svet nápojov

Digital PIE

ABSOLUT - Slovensko žije všetkými farbami

Pernod Ricard

Digital PIE

Tajomstvo kávičkára

Baliarne obchodu Poprad

Digital PIE

1500 shades of AB testing

innogy Slovensko

Digital Nominee

Skutočný darček - daruj kozu tam, kde ju treba

Človek v ohrození

Digital Nominee

To nedám!

MAGNA

Digital Nominee

Ako sme zvýšili predaje z e-shopu

Möbelix Slovensko

Digital Nominee

Vote and Fly

Letisko Košice

Digital Nominee

#PREPACMEKAC

Am Rest / Burger King

Digital Nominee

NÁZOV

KLIENT

OCENENIE

Istropolitana Ogilvy

To nedám!

MAGNA

Digital PIE

Istropolitana Ogilvy

Stories, ktoré nesmú zmiznúť

Petit Press

Digital PIE

TRIAD Advertising

Tváre slobody

O2 Slovensko

Digital PIE

Wiktor Leo Burnett

Neprespite MS Juniorov

Slovenský zväz ľadového hokeja

Digital PIE

Energetický guru

innogy Slovensko

Digital Nominee

Neviditeľná reklama

O2 Slovakia

Digital Nominee

Všetko bude .online s WebSupportom

Websupport

Digital Nominee

Zaraguza

Knihy, ktoré nepustíte z rúk

Lindeni

Digital Nominee

Zaraguza

Tajomstvo kávičkára

Baliarne obchodu Poprad

Digital Nominee

digitask
Echo Advertising
Istropolitana Ogilvy
Performics
Promiseo
Wiktor Leo Burnett

Digital PIE 2019: kategória IDEA
PRIHLASOVATEĽ
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digitask
Elite Solutions
TRIAD Advertising

Digital PIE 2019: kategória EXECUTION
PRIHLASOVATEĽ
Basta digital
THIS IS LOCCO

NÁZOV

KLIENT

OCENENIE

Ako sme zdvojnásobili mieru konverzie na webe Hyundai

Hyundai Motor Czech, org. zložka
Slovakia

Digital PIE

Umelecké dielo facebooku: Fatra

Fatra

Digital PIE

TRIAD Advertising

ABSOLUT - Slovensko žije všetkými farbami

Pernod Ricard

Digital PIE

TRIAD Advertising

Všetko bude .online s WebSupportom

Websupport

Digital PIE

Wiktor Leo Burnett

Neprespite MS Juniorov

Slovenský zväz ľadového hokeja

Digital PIE

Zaraguza

Tajomstvo kávičkára

Baliarne obchodu Poprad

Digital PIE

Elite Solutions

Neviditeľná reklama

O2 Slovakia

Digital Nominee

MUW/SAATCHI
& SAATCHI

Vianočná AdvenTúra

Slovak Telekom

Digital Nominee

MUW/SAATCHI
& SAATCHI

LOVESTREAM

Slovak Telekom

Digital Nominee

PS:Digital - AR Pop Up stánok

PS:Digital (selfpromo)

Digital Nominee

O2 Učkatci

O2 Slovensko

Digital Nominee

PS:Digital
TRIAD Advertising
TRIAD Advertising

Tatratea World Tour

Tatratea

Digital Nominee

Wiktor Leo Burnett

LIDL spoločenská zodpovednosť

LIDL Slovenská republika

Digital Nominee

Zaraguza

Knihy, ktoré nepustíte z rúk

Lindeni

Digital Nominee

Zaraguza

Maratón Instareklám

Slovenská sporiteľňa

Digital Nominee

Digital PIE 2019

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Digital PIE 2019: PERFORMANCE Digital Nominees

1500 shades of AB testing
digitask

Skutočný darček - daruj kozu
tam, kde ju treba
Echo Advertising

To nedám!
Istropolitana Ogilvy

Ako sme zvýšili predaje z e-shopu
Performics

Vote and Fly
Promiseo

#PREPACMEKAC
Wiktor Leo Burnett

Digital PIE 2019: IDEA Digital Nominees

Energetický guru
digitask

Neviditeľná reklama
Elite Solutions

Všetko bude .online
s WebSupportom
TRIAD Advertising
17

Knihy, ktoré nepustíte z rúk
Zaraguza

Tajomstvo kávičkára
Zaraguza

Digital PIE 2019: EXECUTION Digital Nominees

Neviditeľná reklama
Elite Solutions

Vianočná AdvenTúra
MUW/SAATCHI & SAATCHI

LOVESTREAM
MUW/SAATCHI & SAATCHI

PS:Digital - AR Pop Up stánok
PS:Digital

O2 Učkatci
TRIAD Advertising

Tatratea World Tour
TRIAD Advertising

LIDL spol. zodpovednosť
Wiktor Leo Burnett

Knihy, ktoré nepustíte z rúk
Zaraguza

Maratón Instareklám
Zaraguza

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Digital PIE 2019

Digital PIE 2019 PERFORMANCE víťazi

PREKONANIE NAVÝŠENÝCH
CIEĽOV PREDAJA PAUŠÁLOV CEZ
E-SHOP V DRUHOM POLROKU 2018
DIGILINE
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Na Slovensku je pri výkonnostných
multi-channel kampaniach
pravidlom, že sa optimalizuje na
základe last-click atribučného
modelu. V DIGILINE si dali námahu
posunúť latku o dva kilometre vyššie.
Implementovali nástroj Roivenue,
v reálnom čase do neho tlačili
dáta zo všetkých používaných
médií a dáta z interakcií užívateľov
na webe a reálne vyhodnocovali
a optimalizovali multi-channel
kampane na základe data driven
atribučných modelov. A fungovalo to!
Výsledkom sa Orange musel veľmi
tešiť.

SVET NÁPOJOV RASTIE S NAMI
RIESENIA.com
Optimalizáciou, využívaním
najefektívnejších performance
nástrojov a zapojením ďalších
nových, agentúra naplnila
cieľ klienta. Dokonca prinútila
klienta rozmýšľať nad navýšením
distribučných kapacít, čo bolo
spôsobené väčšími výnosmi
z kampaní pri zachovaní PNO.

ABSOLUT − SLOVENSKO ŽIJE
VŠETKÝMI FARBAMI
TRIAD Advertising
Jedna z najviditeľnejších kampaní,
ktorá rezonuje dodnes. Odhliadnuc
od posolstva, nápadu a vynikajúcej
exekúcie, porota pri hodnotení výkonu
ocenila fakt, že výkon sa zásadne
ukázal na predajoch. Klobúk dole.
Vladimír Cintula
RIESENIA.com, člen poroty

Jiří Korpa-Ondo
DIGILINE, člen poroty

Vladimír Cintula
RIESENIA.com, člen poroty
TAJOMSTVO KÁVIČKÁRA
Zaraguza

SEO PRE SME.SK
Mikuláš Prokop (Freelance SEO
Consultant)

ZVÝŠENIE POČTU
PRAVIDELNÝCH DARCOV O 327%
S KAMPAŇOU ADOPTUJ SI POSTEĽ
Elite Solutions
Kampaň s minimálnym mediálnym
budgetom dosiahla naplnenie cieľa,
čo bol nárast darcov, dokonca
ho prekonala 4-násobne. Svojím
rozmerom a poslaním bola jedinečná
a agentúra dokázala preukázať
priamy dosah na naplnenie cieľa
práve počas trvania kampane a bez
dodatočných mediálnych nákladov.
Jiří Korpa-Ondo
DIGILINE, člen poroty

Partner kategórie

Nadpriemerné výsledky dosiahnuté
na základe SEO insightov, ktoré
fungovali v symbióze s tvorbou
obsahu v silno konkurenčnom
prostredí. Nešlo len o výsledok
dosiahnutý kvantitou alebo
rozpočtom, ale premysleným
prevedením na pozadí. Efektivita
SEO riešenia bola aplikovaná
úspešne aj neskôr pri ďalších
témach. Pozitívny príklad, ako
sa médium dokáže pustiť do
zefektívnenia získavania návštevnosti
aj cez aktivity, ktoré nepatria medzi
ich marketingové pravidelné aktivity.

Výnimočná kreatívna práca
postavená na silnej téme tolerancie,
ktorá vyčnieva z davu. Súčasne sa
práci podarilo dvihnúť brandové
metriky ako aj výrazne prekonať
obchodné ciele. Výtlak kampane
značne prevyšuje mediálne náklady
vynaložené na kampaň.
Tomáš Sokol
Partner & Yoga angel, Flexity, člen
poroty

Tomáš Sokol
Partner & Yoga angel, Flexity,
člen poroty

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

Digital PIE 2019 IDEA víťazi

NEPRESPITE MS JUNIOROV

TO NEDÁM!

Wiktor Leo Burnett

Istropolitana Ogilvy

Funkčnému nápadu − pospite si
cez deň, aby ste vládali sledovať
hokejové zápasy v noci, vymysleli
výbornú vizuálnu exekúciu − unavené
oči z kruhov na ihrisku. Čo viac,
vizuálny princíp posunuli ďalej do
rimejku uspávaniek. Na jednu stranu
drobná kampaň, ale zároveň jeden
z top nápadov tohto ročníka.

Toto dám a rád. Páči sa mi
jednoduchý pekný nápad, ktorý
navyše podporuje dobrú vec. Pekne
otočený význam „výzvu nedám,
ale peniaze dám“, pekná práca
s influencermi. Možno sa dalo ešte
trošku viac vyťažiť z prítomnosti
Veca priamo na mieste činu.

Juraj Pobjecký
Zaraguza, člen poroty

Vlado Kurek
TRIAD Advertising, člen poroty
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TVÁRE SLOBODY
TRIAD Advertising
Za posledné roky sa aj vďaka
kampaniam k 17. novembru stala
sloboda integrálnou súčasťou DNA
značky O2. Vysoko nastavenú latku
z rokov 2016 a 2017 sa agentúre
opäť podarilo prekonať prácou
Tváre slobody. Nápad poďakovať
skutočným ľuďom, ktorí sa na
obranu slobody postavili pred
29 rokmi jedinečným spôsobom
sprostredkoval atmosféru a ideu
Nežnej revolúcie. Slobodu, ktorá
je aj dnes mimoriadne dôležitou
témou.
Peter Galko
Diorama, člen poroty

DIGITAL PIE 2019 AWARDS↗ RANKING

STORIES, KTORÉ NESMÚ
ZMIZNÚŤ
Istropolitana Ogilvy
Spoločenské vedomie o hrôzach
2. svetovej vojny postupne mizne.
Agentúra ich nielen pripomenula,
ale zároveň im našla miznúci
mediálny formát Stories, ktorý bol
v tom období relatívne nový. Idea
funguje výborne.
Juraj Pobjecký
Zaraguza, člen poroty

Partner kategórie

Digital PIE 2019 EXECUTION víťazi

TAJOMSTVO KÁVIČKÁRA
Zaraguza

UMELECKÉ DIELO FACEBOOKU:
FATRA
THIS IS LOCCO
Ocenili sme dlhodobú a koncepčnú
art direction, ktorá stavia do
popredia samotný produkt. Za
každým vizuálom je cítiť mikropríbeh
a dôraz autorov na detail.
20

Michal Hornický
PS:Digital, člen poroty

ABSOLUT − SLOVENSKO ŽIJE
VŠETKÝMI FARBAMI
TRIAD Advertising
Napriek tomu, že táto kampaň
vyvolala v porote búrlivú diskusiu
v kategórii Idea, kde cenu
nedostala, ide o kampaň so
špičkovým vizuálnym prevedením.
Spracovanie dosahuje úroveň,
ktorá by sa nestratila ani v
medzinárodnom priestore. Aj
vďaka dobre spracovaným všetkým
nosičom nastavuje vysoko latku pre
slovenský digitálny marketing.
Martin Bajaník
PEKNE & DOBRE, člen poroty

Exekučne aj copywritersky do
detailu prepracovaná kampaň.
Oceňujeme, na slovenské pomery,
výnimočnú a neokukanú art direction
a originálne copy.
Petra Števonková
Freelancer, člen poroty

AKO SME ZDVOJNÁSOBILI
MIERU KONVERZIE NA WEBE
HYUNDAI
Basta digital
Porota ocenila technologické
prevedenie webstránky, ktorá
dokáže personalizovať zobrazovaný
obsah pre konkrétneho užívateľa
na základe jeho predchádzajúcej
interakcie s konfigurátorom.
Takéto riešenia by sa v online mali
objavovať ako štandard dynamickej
komunikácie.

NEPRESPITE MS JUNIOROV
Wiktor Leo Burnett

VŠETKO BUDE .ONLINE S
WEBSUPPORTOM
TRIAD Advertising

V tomto prípade našli tvorcovia
peknú vizuálnu skratku, ktorá
dobre fungovala v online aj offline
priestore. Zároveň bola dobre
doplnená o prerobené uspávanky.
Porota ocenila čistotu prevedenia
a preto udelila cenu v kategórii
Execution.

Dobré, komplexné a kreatívne využitie
online priestoru, ktoré je zároveň
priamo samotným produktom.
Z pomerne suchopádnej a technickej
záležitosti, ako sú domény a tvorba
webov, sa vďaka nápadu a prácnemu
vytváraniu obsahu podarilo pre ľudí
vytvoriť niečo zaujímavé, vtipné
a zároveň jednoduché.

Martin Bajaník
PEKNE & DOBRE, člen poroty

Petra Števonková
Freelancer, člen poroty

Partner kategórie

Michal Hornický
PS:Digital, člen poroty
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DIGITAL PIE AGENCY 2019
RNK

AGENTÚRA

BODY SPOLU

PERFORMANCE

IDEA

EXECUTION

1

TRIAD Advertising

490

100

130

260

2

Zaraguza

320

100

60

160

3

Wiktor Leo Burnett

260

30

100

130

4

Istropolitana Ogilvy

230

30

200

-

5

Elite Solutions

160

100

30

30

6

Basta digital

100

-

-

100

6

DIGILINE

100

100

-

-

6

Mikuláš Prokop

100

100

-

-

6

RIESENIA.com

100

100

-

-

6

THIS IS LOCCO

100

-

-

100

7

digitask

60

30

30

-

7

MUW/SAATCHI
& SAATCHI

60

-

-

60

8

Echo Advertising

30

30

-

-

8

Performics

30

30

-

-

8

Promiseo

30

30

-

-

8

PS:Digital

30

-

-

30

Top Performance Agency
RNK

AGENTÚRA

BODY

Top Idea Agency
RNK

AGENTÚRA

Top Execution Agency
BODY

RNK

AGENTÚRA

BODY

1

DIGILINE

100

1

Istropolitana Ogilvy

200

1

TRIAD Advertising

260

1

Elite Solutions

100

2

TRIAD Advertising

130

2

Zaraguza

160

1

Mikuláš Prokop

100

3

Wiktor Leo Burnett

100

3

Wiktor Leo Burnett

130

1

RIESENIA.com

100

4

Zaraguza

60

4

Basta digital

100

1

TRIAD Advertising

100

5

digitask

30

4

THIS IS LOCCO

100

5

Elite Solutions

30

5

MUW/SAATCHI &
SAATCHI

60

6

Elite Solutions

30

6

PS:Digital

30

1

Zaraguza

100

2

digitask

30

2

Echo Advertising

30

2

Istropolitana Ogilvy

30

RNK

2

Performics

30

1

2

Promiseo

30

2

2

Wiktor Leo Burnett

30

Rising Stars*
AGENTÚRA
Mikuláš Prokop
Echo Advertising
*Poradie podľa kmeňovej poroty

DIGITAL SPECIAL AWARD –
Digital Marketing Club

Hlavný partner Digital PIE 2019

Porota sa rozhodla oceniť Digital Marketing Club za
aktivity spojené so vzdelávaním budúcej generácie
marketérov a najmä za prístup k samotnej práci so študentami. Študenti si pripravujú vlastné konferencie, eventy a prednášky,
dokonca si vytvorili vlastnú študentskú agentúru.
Vladimír Cintula
RIESENIA.com, člen poroty

DIGITAL PIE
2019 AWARDS
↗ RANKING
↗ RANKING
AGENCIES
2019 BIZ

PROFILY DIGITÁLNYCH AGENTÚR 2019
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HELPING THE BUSINESS

Špeciál DIGITAL PIE 2019 autorsky spracovali a vydali
TheMarketers.biz (MARKETERS, s.r.o.) v spolupráci
s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr
(ADMA). Ambíciou a poslaním špeciálu je mapovať
vývoj a trendy na trhu digitálneho marketingu, prinášať
„awards benchmarking“ pre digitálne marketingové
agentúry na Slovensku a spolu s ďalšími exkluzívnymi
dátami poskytovať kľúčové informácie agentúram
i klientom s cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu
digitálneho marketingu.

Asociácia digitálnych marketingových
agentúr (ADMA) je združenie
profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia
v oblasti digitálneho marketingu. Hlavným
poslaním asociácie je zvyšovanie úrovne
digitálneho marketingu na Slovensku.

TheMarketers.biz (MARKETERS, s.r.o.) je
združenie osôb, ktoré po rokoch strávených
v marketingu, reklame a médiách organizuje
najväčšiu konferenciu o digitálnom marketingu
na Slovensku Digital RULEZZ, spoluorganizuje
unikátnu súťaž Digital PIE a vydáva branžovú
ročenku DIGITAL AGENCIES.
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HELPING THE BUSINESS

ADMA
Pod Strážami 13/A
831 01 Bratislava
info@adma.sk

MARKETERS, s.r.o.
Čsl. Parašutistov 23
831 03 Bratislava
info@thamarketers.biz
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