VODIČ PO VIDEO OGLAŠEVANJU
Skrivnosti učinkovitega video oglaševanja
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Uvod
Video oglaševanje je v zadnjih dveh letih doživelo znaten napredek. Porast uporabe
pametnih telefonov in dostopnost interneta kjerkoli in kadarkoli sta postavila video
oglaševanje in uporabnika v drugačen položaj. Od podpornega kanala
televizijskemu oglaševanju, ki je omogočalo pretežno le t.i. pre-roll (in-stream) oglase,
ki so vezani na video vsebino, je video oglaševanje postalo kanal, ki z zagotavljanjem
vidljivosti oglasov, varnim okoljem za blagovne znamke in visoko interaktivnostjo
omogoča izvedbo samostojnih in učinkovitih oglaševalskih kampanj. Pomembne
zasluge za to gredo tudi t.i. out-stream video formatu, ki danes predstavlja že polovico
vseh predvajanih video oglasov.
Mnogo potenciala pa se skriva še na kreativnem področju. Kar 9 od 10 spletnih video
oglasov je danes namreč še vedno kopija TV oglasov s čimer se ne izkoriščajo številne
možnosti, ki jih ponuja interaktivno spletno okolje.
S konkretnimi prikazi interaktivnosti, priporočili in številnimi grafičnimi predstavitvami
smo želeli vsebino približati bralcem na karseda zanimiv in uporaben način. Naš cilj je,
da tudi s pomočjo video oglaševanja dvignemo kakovost slovenskega
spletno-oglaševalskega okolja.
Zanimivo in prijetno branje vam želimo!
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Se še vedno sprašujete, zakaj potrebujete video oglaševanje?

1

Zvok, slika in gibanje so najboljši načini kako pridobiti pozornost potrošnikov in jim
posredovati kar se da prepričljivo zgodbo.

2

Video postaja eden najmočnejših oglaševalskih medijev. Mnogi oglaševalci so
ugotovili, da s TV oglasi ne morejo več doseči posameznih ciljnih skupin, lahko pa jih
na drugi strani dosežejo prek spleta s podobno ali prilagojeno video kreativo.

3

Video oglaševanje je kanal, ki z natančnim ciljanjem, zagotavljanjem vidljivosti in
visoko interaktivnostjo omogoča izvedbo samostojnih in učinkovitih akcij oglaševanja.

Najnovejši trendi video oglaševanja: uporaba & naložbe
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Delež videa znotraj prikaznega oglaševanja je v Sloveniji skoraj
enkrat manjši od evropskega povprečja.
Delež investicij v video znotraj prikaznega
oglaševanja (v %)
Rast investicij v video oglaševanje v 2018 (v %)
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Investicije v video oglaševanje v Evropi so v 2018 zrasle za 30 %
kar je skoraj 3 x več kot preostalo prikazno oglaševanje.

30,9 %
33,0 %

rast investicij v digitalno video oglaševanje v lanskem letu pomeni
delež prikazanega oglaševalskega kolača
Video je osnovni pospeševalec prikazanega oglaševanja, tako v Evropi,
kot v Sloveniji.

Najnovejši trendi video oglaševanja: uporaba & naložbe
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Investicije v mobilno prikazno oglaševanje so presegle 11 miljard €
Investicije v mobilno prikazno oglaševanje v 2018
4,759

Vir: IAB Europe, The definitive guide to the European Digital
Advertising Market, Adex Benchmark 2018

Najnovejši trendi video oglaševanja: uporaba & naložbe

Tudi delež mobilnega oglaševalskega kolača se povečuje - v prvi polovici
leta 2018 se je v Evropi približal 50 % in dosegel 10 milijard evrov.

70 %

Pri Forresterju pričakujejo, da se bo do leta 2020 za
mobilno oglaševanje namenilo kar 70 % celotnih
naložb v digitalno oglaševanje.
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Kakšen je učinkovit video oglas na mobilnih napravah?
Razpon naše pozornosti je čedalje krajši, zato je ključnega pomena, da oglas
pritegne pozornost že v prvih sekundah.
Povprečen čas vidljivosti oglasov znotraj Facebook feeda je 7x krajši kot znotraj
uredniških vsebin spletnih medijev.

11,6

1,7

sekunde

Povprečen čas vidljivosti P&G
oglasov znotraj Facebook
newsfeeda

7x

sekunde

Povprečen čas vidljivosti P&G oglasov
znotraj uredniških vseb na Teads
platformi
Vir: P&G in Moat

Evolucija spletnega videa
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Katere vrste oglasov najbolj motijo uporabnike?
Pop-up oglasi, oglasi, ki preveč agresivno sledijo uporabnikom in video oglasi znotraj iger so po
mnenju uporabnikov najbolj nezaželeni video oglasi na mobilnih napravah.
Torej kako optimizirati in pripraviti video oglas za mobilna okolja, da ne bo moteč, hkrati pa bo
pritegnili uporabnikovo pozornost?

Nekaj preprostih vprašanj, na katera poskušajte odgovoriti,
ko pripravljate video oglase:
• Ali oglas spodbuja vpletenost uporabnika?
• Ali oglas nagovarja uporabnika na spoštljiv način?
• Ali oglasna kreativa pritegne pozornost?
• Ali oglas ne moti uporabniške izkušnje?
• Ali je oglas interaktiven?

Evolucija spletnega videa

60 % potrošnikov pravi, da je odlična uporabniška

izkušnja takrat, ko mobilni oglasi ne ovirajo njihovega
trenutnega brskanja po spletu.

Vir: Forrester, 2017.
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Na mobilnih napravah želimo hitro do informacij
Čas izpostavljenosti oglasu (sek)
12s

Odstotek vidljivosti (%)
91 %

83 %

5s

Mobilni video

Desktop video

Mobilni video

Desktop video

Vir: Eye square, Comparable Ompacts of Mobile Video Ad Formats 2016

Z inovativnimi video formati in napisi v ključkih trenutkih oglasnega sporočila so oglasi brez zvoka enako učinkoviti, kot tisti z zvokom.
Video oglasi obogateni z ozadjem postavijo v ospredje blagovno
znamko ali oglasno sporočilo, pritegnejo pozornost, hkrati pa si oglas in
blagovno znamko lažje in hitreje prikličemo v spomin.
Raziskave kažejo, da tovrstni obogateni oglasi za 28 x povečajo
nakupno namero in za 2.4 x povečajo naklonjenost uporabnika do
blagovne znamke.

Evolucija spletnega videa

28 X

dvig nakupne
namere

2.4 X

dvig priljubljenosti
blagovne znamke
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6 predlogov, kako optimizirati video za mobilna okolja

1

Pripravite video oglas, ki bo primeren tudi za manjše (mobilne) zaslone.

2

Poskrbite, da video oglas posreduje sporočilo tako v načinu z zvokom kot brez zvoka.

3

Poudarite ključne informacije z napisi ali s podnapisi.

4

Za izpostavitev blagovne znamke ali oglasnega sporočila, oglas obogatite z ozadjem.

5

Oglašujte znotraj kakovostnih uredniških vsebin.

6

Testirajte in optimizirajte kreativo pred začetkom kampanje.

Evolucija spletnega videa
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Kako okolje vpliva na učinkovitost oglaševanja?
Digitalno medijsko okolje v katerem oglašujemo, neposredno vpliva na to,
kako uporabniki zaznajo video oglaševanje, ga interpretirajo in ponotranjijo.
Pravzaprav je učinkovitost video oglaševanja precej odvisna od okolja, kjer se
oglas nahaja.

Vpletenost uporabnikov (engagement)

1

Oglase, ki se prikazujejo znotraj uredniških vsebin, si ljudje bolj
zapomnijo.

2

Kakovostna (premium) uredniška vsebina je za uporabnike bolj
relevantna kot vsebina družbenih medijev.

3

Znotraj uredniških vsebin se ponujajo številne priložnosti za
uspešno izvedbo širokega nabora kreativnih strategij.

+16 %

0,58

Facebook

Premium uredniška vsebina ustvarja okolje, ki spodbuja večjo
vpletenost uporabnikov.

višja
vpletenost
uporabnikov

0,67

Kakovostni
uredniški mediji

Vir: Teads, Why premium editorial content, conducted by
Neuro-Insight, 2017

Za razliko od Facebook feeda, kjer uporabniki brskajo hitreje in bolj pasivno,
so znotraj uredniških vsebin bolj vpleteni.

Kako pritegniti pozornost
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Uredniška vsebina vpliva na boljše
pomnjenje oglasov
Uredniška vsebina ima v primerjavi s Facebook vsebino za 19 % večji
vpliv na pomnenje znotraj leve možganske polovice (ratio) in za 8 %
pri desni možganski polovici (emocije).

Memory encoding

+19 %

+8 %

višji vpliv kot FB

višji vpliv kot FB
0,69
0,58

Pomnenje
Ratio

FB

Kakovostni
uredniški
mediji

0,64

FB

0,69

Kakovostni
uredniški
mediji

Pomnenje
Emocije

Vir: Teads, Why premium editorial content, conducted by Neuro-Insight, 2017

Kako pritegniti pozornost
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Uredniške vsebine enakomerno aktivirajo obe možganski polovici.

Premium vsebine, ki sprožijo enakomerno aktivacijo obeh možganskih polovic,
ponujajo najboljše okolje in priložnosti za raznolike kreativne strategije video
oglaševanja, ki vplivajo na potrošnikov dolgoročni spomin. Dolgoročni spomin
pa je močno povezan s potrošnikovo nakupno namero v prihodnosti.

Študije kažejo, da premium okolje lahko vpliva na dvig opaženosti
oglasa za več kot 30 %, dvig zaznave blagovne znamke za več kot
15 % in dvig nakupne namere za 10 %.

Premium editorial
0,69

0,69

70th
percentile

70th
percentile

• Oglaševanje znotraj premium okolja danes ni več samo v domeni
TV postaj.
• Z močno rastjo outstream video oglaševanja imajo blagovne
znamke več priložnosti za učinkovite oglaševalske akcije znotraj
premium vsebin, ki zagotavljajo višjo stopnjo vpletenosti
uporabnikov in varno oglaševalsko okolje za blagovne znamke.

Memory encoding
Ratio

Memory encoding
Emocije

Vir: Teads, Why premium editorial content, conducted by
Neuro-Insight, 2017

Kako pritegniti pozornost
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Priporočila

1

Izkoristite vpliv, ki ga ima kakovostna uredniška vsebina
na dolgoročni spomin uporabnikov.

2

Ustvarite učinkovite oglaševalske akcije, ki omogočajo
visoko vključevanje uporabnikov znotraj teh vsebin.

3

Video oglasi znotraj uredniških vsebin omogočajo
enakovredno močan vpliv na obe polovici možganov.

Vir podatkov:
Da bi bolje razumeli kako premium vsebine vplivajo na video
oglaševanje in na kakšen način kakovostne vsebine sprožijo nevrološke
spremembe v naših možganih, so se pri Teadsu povezali z Neuro-Insight
in izvedli raziskavo s kognitivnimi meritvami.

Kako pritegniti pozornost
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Evolucija video oglaševanja
In-Stream video oglasi se prikazujejo v okviru video vsebin: pred, med ali po
določenem video posnetku. Najbolj poznani so Youtube video oglasi.
Out-stream video oglasi za razliko in-stream oglasov delujejo neodvisno od video
vsebin. Prikazujejo se bodisi znotraj uredniških vsebin, bodisi znotraj feeda na
družbenih medijih (npr. Facebook oglasi). Praviloma omogočajo uporabnikom
večji nadzor nad ogledom video posnetka kot pri pre-roll oglasih, zato so z
uporabniške strani bolje sprejeti.
Out-Stream vs In-Stream - odstotek investicij v video oglaševanje

In-Stream

2017

Out-Stream
55,3 %

44,7 %

+4,7 %

rast out-stream
oglasov med
letoma 2017 in 2018

2018

50,6 %

49,4 %

V 2018 je out-stream
video oglaševanje raslo
2,3 x hitreje kot in-stream.

Vir: IAB Europe, The definitive guide to the European Digital Advertising Market, Adex Benchmark 2018

Kakšen je učinkovit video oglas na mobilnih napravah?
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Horizontalna, pravokotna in vertikalna oblika out-stream video oglasa:

HORIZONTALNA
OBLIKA

PRAVOKOTNA
OBLIKA

Kakšen je učinkovit video oglas na mobilnih napravah?

Youtube in-stream video oglas

VERTIKALNA
OBLIKA
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Video oglasi postajajo vse krajši
V nenehni borbi za uporabnikovo pozornost – še toliko bolj v mobilnem okolju - smo priča stalnemu skrajševanju dolžine spletnih video
oglasov. Primat klasičnega 30-sekundnega spota so večinoma že izpodrinile 15-sekundne različice, vse bolj pa se uveljavljajo
6-sekundni spoti. Slednji imajo gotovo večji delež do konca ogledanih oglasov, a vprašanje je, kako so lahko učinkoviti v primerjavi z
daljšimi različicami.
V ta namen so pri Teadsu skupaj s podjetjem Realeyes, vodilnim na področju raziskav čustvenega odziva na oglase, testirali 166
video oglasov v desetih državah na vzorcu več kot dvanajst tisoč uporabnikov. Merili so šest različnih čustvenih odzivov na
predvajane oglase in pri tem ugotovili naslednje:

•

6-sekundni oglasi so v osnovi pripovedno šibkejši in imajo omejeno moč sprožanja čustev, vendar je s pravo idejo in
izvedbo vseeno mogoče doseči zadovoljive rezultate.

•

Zgodba je pomembna, tudi če je kratka. Najbolj učinkoviti so bili oglasi, ki so bili narejeni za format šestih sekund in so
pripovedovali zgodbo. Ni presenečenje, da so bili oglasi s humorjem bolj učinkoviti.

•

Glasba v oglasu ni odločujoč dejavnik. Če je ta vseeno del oglasa, je pomembno, da je dobro usklajena s pripovedjo v
oglasu.

•

Če vzamete za osnovo daljši TV oglas je priporočljivo, da z vnaprejšnjim testiranjem oglasa določite del oglasa, ki prikaže
najboljše rezultate in potem tega uporabite kot krajšo različico.

•

6-sekundni oglasi zahtevajo jedrnatost in enostavnost. Raziskava je pokazala, da petina vprašanih ne razume oglasov z
več sporočili.

Kakšen je učinkovit video oglas na mobilnih napravah?
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•

Priporočljivo je ustvariti več različic oglasa: glede na ciljno skupino, cilj in okolje.

•

Bolj učinkovito je uporabiti napise kot standardne podnapise. Slednji namreč odvračajo pozornost od oglasne vsebine,
kar je v formatu šestih sekund problematično.

•

Blagovna znamka naj bo del oglasa, še posebej če se lahko s tem zviša čustven odziv na oglas. Zanimivo je, da je prikaz
izdelka v oglasih (vendar ne v glavni vlogi) povečal čustven odziv in željo uporabnikov, da bi izvedeli več o njem.

•

Uporabite poziv k akciji: 6-sekundni oglasi sprožijo zanimanje uporabnika in zato je pomembno, da se na koncu ali tekom
oglasa uporabnika pozove k nadaljnim korakom.

60 %

7
EmotionAll score

6

40 %

5

30 %
20 %

4
3

50 %

VTR %
6-10s

10-20s

20-40s

40-60s

Vir: Teads, Mobile Marketing 101, 2019

Kakšen je učinkovit video oglas na mobilnih napravah?

60-90s

10 %
0%

Krajši video pomeni višji odstotek do konca ogledanih oglasov,
vendar po drugi strani manjši učinek in vpliv na uporabnikova
čustva.
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Kako pritegniti pozornost?

Kreativnost je v digitalnem okolju znatno bolj pomemben dejavnik
kot pri TV oglaševanju.

Kreativni del oglaševanja prispeva do 65 % prodajnih učinkov
(% prispevek k prodaji)

TV

media
57 %

Digital

media
33 %

creative
43 %

creative
65 %

(Vir: Nielsen Catalina)

Vpliv okolja na učinkovitost oglaševanja
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Primeri kreativ in oglasnih formatov, ki pritegnejo pozornost:

Video z ozadjem v primerjavi z
navadnim videom ustvari v
povprečju:

2,5 x višjo

prepoznavo blagovne znamke

2,4 x višjo

naklonjenost blagovni znamki

do 28 x višjo
nakupno namero

Vir: Taeds & Kantar Millward Brown, 2018

Vpliv okolja na učinkovitost oglaševanja
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Človeški obrazi, bližnji posnetki in vertikalna
animacija najpogosteje pritegnejo uporabnikovo
pozornost. Spodaj je prikazan eden najbolj
učinkovitih 6-sekundnih video oglasov.

Manj je več

19 %

uporabnikov ne
razume oglasov znotraj
katerih se nahaja več
sporočil.

-19 %

manjša vpletenost
uporabnikov kjer so v
oglasih več kot tri
sporočila.

Vir: Teads & Realeyes research 2018

Napisi (captions) v oglasu posredujejo uporabniku
samo posamezne ključne informacije in s tem ne
preusmerjajo pozornosti.

Vpliv okolja na učinkovitost oglaševanja
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Z zvokom ali brez?
V povprečju oglasi brez zvoka delujejo enako dobro kot oglasi z zvokom, ugotavlja Teadsova raziskava. Le v eni tretjini primerov so
se oglasi z zvokom izkazali kot boljša možnost. Je pa smiselno oglase brez zvoka ustrezno prilagoditi, da bodo dovolj razumljivi tudi, ko
se bodo predvajali brez zvoka. Na mobilnih napravah je v večini primerov bolj učinkovito uporabiti napise (captions) kot standardne
podnapise.
Vpliv zvoka na učinkovitost oglasa je odvisen od zgodbe in kreative

34 %

32 %

Sound off > Sound on

Ni razlike

34 %
Sound on > Sound off
Vir: Teads, Optimising for Sound Off 2019

9 od 10 spletnih video oglasov je danes še vedno kopija TV oglasov
Video, ki se mu na koncu doda ločen vizual, lahko še dodatno okrepi priklic blagovnih znamk,
hkrati pa spodbuja uporabnike, da obiščejo spletno mesto.

Vpliv okolja na učinkovitost oglaševanja
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Interaktivnost v oglasih zviša zapomljivost
in priklic znamke do 300 %

5 pravil, kako doseči pozornost uporabnikov
Kakovostno okolje
Oglasna pozicija
Zasičenost
Ciljanje
Ustreza okolju

3 x večja pozornost na vsebinskih in uredniških vsebinah, kot na družbenih medijih in ostalih straneh.
2 x večja pozornost pri oglasih, ki so del vsebine, kot pri oglasih, ki se nahajajo ob vsebini.
2 x večja pozornost kjer sta na zaslonu največ 2 oglasa, kot v primeru kjer so na zaslonu 3 oglasi ali več.
2 x večja pozornost in 6 x večja verjetnost za sporočila, ki so uporabnikom relevantna v danem trenutku v
primerjavi s tistimi, ki niso.
89 % dvig pozornosti, ko sta kreativni format in sporočilo prilagojena platformi.
Vir: IAB UK, julij 2019.

Vpliv okolja na učinkovitost oglaševanja
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Kakšna je prihodnost video oglaševanja?

Nedvomno interaktivna! Naslednja generacija digitalnih oglasov bo morala biti
uporabnikom v korist pri reševanju vsakdanjih vprašanj in težav. Seveda bo to
možno le z visoko mero personalizacije za katero bo poskrbela tehnologija umetne
inteligence, ki bo na podlagi uporabnikovih interesov, preteklih navad in drugih
signalov znala sestaviti “idealen oglas”.

Personalizirani oglasi črpajo podatke iz naslednjih virov:
geolokacija uporabnika
vsebinski kontekst
podatki o ciljnih skupinah
podatki naročnika (1st party)

Prihodnost
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Obogatena resničnost kot del oglasne interaktivnosti
Prvi oglas z obogateno resničnostjo

Interaktivnost bo zagotovo osrednji element naprednih video oglasov. Tudi po
zaslugi tehnologije obogatene resničnosti, ki prinaša številne zanimive
priložnosti za bolj personalizirano izkušnjo in pogovornih botov oz. chatbotov, ki
bodo omogočali, da uporabnik znotraj oglasa neposredno komunicira z
oglaševano znamko in na koncu celo naroči izdelek.
Verjetno se bomo kmalu lahko tudi pogovarjali z oglasi. Se sliši čudno? Morda,
vendar so za mlajše generacij glasovni vmesniki že sedaj nekaj povsem
samoumevnega.

Prihodnost
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Upravljanje oglasa z zvokom? Da, tudi to je že možno.

Primer upravljanja oglasa z zvokom

Prihodnost

Primer klepetalnega robota (chat-bota) v oglasu
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Kaj je še pomembno za oglase prihodnosti?

V prihodnje lahko pričakujemo vse več oglasov, ki bodo
izkoriščali različne senzorje mobilnih naprav. Primer
senzoričnega oglasa, kjer ob vpihu v mikrofon zaplapolajo
otrokovi lasje.

vidljivost
varno okolje vsebin za blagovno znamko
brez morebitnih zlorab (fraud-free)
prikazani z uporabniško privolitvijo

Prihodnost
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Slovar izrazov video oglaševanja
CPV (cost-per-view):

CPCV (cost-per-completed-view):
DCO (Dynamic Creative Optimization):

In-stream oglasi:

Klepetalni robot (chat-bot):
Mid-roll video oglas:
Napisi (captions):

Ogled (view):

Out-stream oglasi:

Pre-roll video oglas:

Slovar izrazov

cenovni model, kjer oglaševalec plača oglede video oglasov. Obračunski interval je lahko
različno dolg: 3, 6, 10 sekund ali več.
cenovni model, kjer oglaševalec plača samo v celoti ogledane video oglase.
način personalizacije oglasov kjer tehnologija samodejno prilagaja določene elemente
oglasa glede na različne signale (npr. lokacija, vreme,...)
video oglasi, ki se prikazujejo v okviru video vsebin: pred, med ali po določenem video
posnetku. Najbolj poznani so Youtube video oglasi.
poznamo jih s spletnih strani, lahko pa so tudi del video oglasov.
video oglas, ki se predvaja med samo vsebino video posnetka.
alternativa podnapisom v oglasu. Posredujejo uporabniku samo posamezne ključne
informacije in s tem ne preusmerjajo pozornosti.
najbolj pogosto uporabljena metrika v video oglaševanju. Treba je biti pozoren, ker različne
platforme različno definirajo to metriko.
video oglasi, ki se prikazujejo neodvisno od video vsebin. Prikazujejo se bodisi znotraj
uredniških vsebin, bodisi znotraj feeda na družbenih medijih
video oglas, ki se predvaja pred vsebino video posnetka. Najbolj pogosta oblika in-stream
oglaševanja.
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Slovar izrazov video oglaševanja
Post-roll video oglas:
Stopnja vidljivosti (Viewability rate):

video oglas, ki se predvaja po koncu vsebine video posnetka.
odstotek video oglasov, ki so bili glede na definicijo vidljivosti, dejansko vidni.

Vidljivost (Viewability):

metrika, ki nam pove ali je bil (video) oglas dejansko viden znotraj zaslona. Po MRC
standardu se video oglas šteje kot vidljiv, ko je vsaj 50 % površine oglasa v vidnem polju
uporabnika minimalno 2 sekundi.

VAST (Video Ad Serving Template):

univerzalna XML shema namenjena serviranju oglasov digitalnim video predvajalnikom.

VTR (View-Through Rate):

Vertikalni video:

Slovar izrazov

razmerje med v celoti ogledanimi video oglasi in med prikazi video oglasov oziroma
odstotek uporabnikov, ki so si v celoti ogledali video oglas.
video, ki zavzema celotno površino zaslona mobilne naprave v vertikalnem načinu.
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