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AD INTEL NEWS 

SEGMENT: ČERPACÍ STANICE 

V období leden–srpen 2020 umístil inzerci v nejvyšší hodnotě 

zadavatel MOL 

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila nový měsíční seriál krátkých zpráv 

z monitoringu reklamy Ad Intel a v prvním vydání jsme se zaměřili na segment čerpacích stanic. 

Tabulka níže ukazuje pět největších zadavatelů reklamy daného segmentu v období leden–srpen 

2020. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce. 

 

V příštím vydání se zaměříme na segment erotických pomůcek. 

 

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný 

přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 

2010. Data jsou získávána jednak nezávislým (televize, tisk, rozhlas) a jednak deklarativním (OOH, 

internet) sběrem. Sběr i analýza probíhají na základě transparentních metodologických postupů. 

Více informací přináší webová stránka adintel.nielsen-admosphere.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://adintel.nielsen-admosphere.cz/
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Doplňující informace: 

Společnost Nielsen Admosphere (www.nielsen-admosphere.cz) je výzkumnou agenturou s širokým portfoliem 

produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. Zaměřuje 

se především na metodologicky a technologicky náročné projekty, jako je elektronické měření sledovanosti 

televize metodou TV metrů. Pro elektronické měření médií vyvíjí vlastní technologie pod značkou SimMetry™. 

Věnuje se i monitoringu reklamy, marketingovému výzkumu (online průzkumy, CAWI, CATI průzkumy…) 

a analýze dat a nabízí komplexní servis spolehlivé výzkumné agentury se zázemím mezinárodní výzkumné 

společnosti Nielsen. 

Součástí skupiny Nielsen Admosphere je i společnost Adwind Software, která vyvíjí software pro práci s daty 

z výzkumů sledovanosti a monitoringu reklamy. 

PRO VÝZKUM (www.provyzkum.cz) je veřejně prospěšná aktivita výzkumníků působících v prověřených 

agenturách pro výzkum trhu a veřejného mínění, jejíž aktivity koordinuje sdružení SIMAR. Iniciativy se účastní 

agentury, které se aktivně podílejí na tvorbě a dodržování etických a zákonných pravidel a akceptují oborové 

Desatero pro ochranu osobních údajů. 
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