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Flexibilná
reklama

mobilná
Pred reklamou si skutočne nemôže byť žiaden povrch
istý. Vlastne nikto istý. Tá pohyblivá totiž príde až za
vami. Nazývajú sa aj alternatívne médiá. Sú ﬂexibilné,
pre kreatívcov atraktívne a interaktívne. A nasadzujú
sa do tých najexponovanejších lokalít.

ambient media

Flexibilné pokrytie lokality
Jednou z predností mobilnej reklamy
je práve to, že nie je pevne spojená s
konkrétnou lokalitou. Tým, že sa presúva,
jeden mobilný nosič dokáže pokryť
územie, na ktoré by inak bolo potrebné
niekoľko (až desiatok) statických plôch.
Výber lokalít, resp. trás, kde sa bude nosič
pohybovať záleží od konkrétnej kampane
a individuálnych požiadaviek zadávateľa.
Úzka spolupráca s klientom a agentúrou
zohráva pri podrobnom plánovaní kampane
prostredníctvom mobilných médií vždy
dôležitú úlohu. Potrebné je zvážiť počet

nosičov, sezónu, dĺžku trvania
nasadenia a lokalitu kde sa
pohybuje cieľová skupina.
„Napr. v prípade otvorenia
pobočky obchodu či banky,
alebo propagácie miestneho
kultúrneho podujatia sa reklama
bude pohybovať v danej lokalite
či spádovej oblasti bez ohľadu na
to, či ide o väčšie alebo menšie
mesto,“ hovorí Ing. Michal
Novomeský, managing director,
AMBIENT MEDIA GROUP,
s.r.o. a vysvetľuje: „Pri snahe
o plošný zásah vo všeobecnosti
platí, že pre efektivitu kampane je
lepší menší počet plôch
v miestach s vyššou koncentráciou ľudí
ako veľký počet na širokom území, na čo
sú najvhodnejšie napr. pešie zóny
v centrách miest.“Pre mobilnú reklamu sú
teda ideálne veľké mestá a miesta s vysokou
koncentráciou ľudí. Tu má reklamné
posolstvo sprostredkované prostredníctvom
nich väčší efekt. „Schopnosťou pokryť
veľké územie s výskytom cieľovej skupiny
počas relatívne krátkeho časového
úseku je jednou konkurenčných výhod
oproti statickým médiám,“ uvádza Peter
Tomaškin, sales manager, QUAD LIGHT
SLOVAKIA s.r.o.

dreamstime.com

Pridaná hodnota
Mobilná reklama je vysoko ﬂexibilný
prvok media mixu a z tohto dôvodu je
len obtiažne meraťeľný s porovnaním
s klasickými statickými médiami ako
bilboardy, megaboardy či citylighty.
M. Novomeský napriek tomu uvádza, že
jedna moving boardová kampaň (Orange
Fiber Net), ktorá prešla štandardizovaným
meraním outdoorovej reklamy spoločnosti
IPSOS Tambor na celoslovenskej úrovni,
pomohla získať možnosť porovnať výsledky
s klasickým outdoorom. Pri prepočte
na jednu plochu bol zásah v niektorých
mestách až 100 násobne väčší ako pri
klasickom outdoore,“ hovorí.
Čo môže zadávateľov odradiť od mobilnej
reklamy, ako sú moving boardy, bicykle či
reklamné vozidlá, vozidlá s polepom
a iné, je vysoká jenotková cena. Dôvodom
je vysoký podiel živej práce. Jeho súčasťou
je jednak promotér (nosič reklamy, cyklista
či šofér), no individuálne prispôsobenie
si zároveň vyžaduje aj účasť supervisorov
v teréne či projekt manažéra kampane.
„Za svoje prostriedky však zadávateľ
dostáva aj vyššiu pridanú hodnotu.
Schopnosť osloviť cieľovú skupinu je
vyššia ako pri statickom médiu,“
mieni M. Novomeský.
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Miesto, čas a interakcia
Vizibilita a interakcia mobilného média
je vyššia ako u statických médií. Najmä
vo väčších mestách resp. v ich centrách je
statických reklamných plôch neúrekom.
Pri nich zohráva kľúčovú úlohu vizuálna
stránka, v opačnom prípade sa časom
„opozerá“. Zvýšenie zásahu sa potom
musí kompenzovať najmä počtom plôch.
Pri mobilných médiách je dôležitým
faktorom samotný promotér, ktorý dokáže
svojou osobnosťou podčiarknuť reklamné
posolstvo. „Preto kladieme vysoký dôraz
na výber promotérov. Vtedy dokážu
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netradičné mobilné média nielen dizajnom
osloviť cieľovú skupinu osloviť v oveľa
vyššej miere,“ potvrdzuje P. Tomaškin.
Interakcia je výsada médií, ktorých súčasťou
je promotér. M. Novomeský sumarizuje:
„Promotér jednak aktívne oslovuje cieľovú
skupinu (ľudia sa zároveň môžu detailnejšie
informovať). Prijíma spätnú väzbu smerom
k zadávateľovi o vnímaní kampane
verejnosťou (kampaň tak možno upravovať
v jej priebehu). Promotér môže rozdáť
propagačné materiály, darčeky, prípadne
zber údajov v ankete. Tieto prvky významne zvyšujú efektivitu zásahu reklamy.“

ale vždy na konkrétnu kampaň. Objaví
sa preto vždy na takom mieste a v takom
čase, kde ľudia nie sú na reklamu zvyknutí.
Pohyblivé médium sa hýbe spolu s pozorovateľom v smere chôdze alebo jazdy,
kontakt s reklamným posolstvom sa opäť
predlžuje. Efekt kampane zvyšuje i počet
nasadených mobilných médií na jednotke
plochy. „Efektný spôsob, ako dokonale
upútať pozornosť recipienta, je spôsob jazdy
viacerých reklamných nosičov nazývaný
,,crusing“. Kolóna takýchto nosičov je
nepriehliadnuteľná,“ tvrdí P. Tomaškin
a dodáva: „No aj s menším počtom, presným zacielením a správnym načasovaním
je možné dosiahnuť želaný efekt.“
Ľudia, stroje a kreatívne možnosti využitia
Ako nosičy média môžu byť samotní
promotéri, ktorí ich prenášajú na
chrbátoch. Na eventoch a výstavách nie
sú ojedinelí promotéri s obrazovkami
implementovanými priamo do odevu
– plášťa. Pozitívne reakcie sú na „presúvadlo“ známe skôr z Ázie – rikšu. Toto
ekologické vozidlo slúži nielen na
prevážanie turistov, ale aj ako zaujímavé
mobilné reklamné médium. Výhodou je
prevádzka i v daždi, nízka rýchlosť, ktorá
dovoľuje odkomunikovať posolstvo
a možnosť dostať sa i tam, kde nemajú
prístup automobily. Podobne ako promotér,
môže i v rikša a jej vodič prevážať a rozdávať reklamné letáky. Z tejto kategórie vozidiel sú k dispozícii i trojkolky obsahujúce
integrovaný nosič s reklamnými plochami.
V Berlíne sa už od roku 1997 vyrábajú
ekologické tzv. Trixi mobily. Sú
klasiﬁkované ako bicykle, vybavené
prídavným elektromotorom a dosahujú
priemernú rýchlosť 8 až 25 km/h. Ich
kabína je zo 100% recyklovateľného
polyetylénu. U nás sú Trixi mobily

Tam, kde sa to hýbe
Mobilný outdoor nie je v uliciach stále,
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quad light

segway

primárne propagačným prostriedkom
programu Greenways, ktorý zastrešuje
nadácia Ekopolis. „To, že sme sa rozhodli
poskytnúť ich aj na komerčný prenájom
ako reklamný nosič je forma, ako získať
prostriedky na podporu tohto programu,“
hovorí Mgr. Henrieta Hrinkova, PR
manager, Nadácia Ekopolis. Trixi mobily
využili vo svojich kampaniach napríklad
Heineken alebo T-Mobile.
Ďalší prostriedok – nosič reklamy,
tentokrát už s plne elektrickým pohonom
je „ľudský transportér“ Segway. Začína
sa intenzívne využívať na eventoch
a výstavách na jednej strane ako atrakcia
pre návštevníkov a na strane druhej ako
aktívny nosič reklamnej plochy. Panel
je zväčša umiestnený v predej časti,
prípadne vpredu a zboku. Vodič takisto
môže rozdávať reklamné materiály z
prídavných zásobníkov. Medzi netradičné
štvorkolesové nosiče patrí napríklad Quad
Light. Primárnou reklamnou plochou je
zadná časť kapotáže samotného vozidla
tzv Backlightboard, no podľa požiadaviek
zadávateľa je možné prispôsobiť celý
možný povrch.
Mobilné médium má široké možnosti
využitia, či už na ﬁremných eventoch,
koncertoch, športových podujatiach
alebo výstavách v dennú a s podsvietením
i v nočnú hodinu. Využiť potenciál je
len na odborníkoch z reklamných
a kreatívnych agentúr.
Juraj Púchlo
Zdroj: Triximobil.sk, Greenways.sk,
Segwayoutdoor.com

