Kulatý stůl DigiZone.cz: Znamená hybridní vysílání
budoucnost televize?
24. října 2017 / 14:00 / Galerie kavárny Louvre Národní 1987/22, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
14:00 - 14:05

Zahájení programu
Jan Brychta - DigiZone.cz

14:10 - 14:55

Vývojářský blok: Jak vznikají hybridní aplikace, jak se liší HbbTV prostředi od internetu
a klasické televize, kolik stojí jejich vývoj a jaká je jejich budoucnost?
Lukáš Hnilička - Hybrid Company, Lukáš Kokoška - Grand IT, Jan Kovařík - Kinet s.r.o., Josef Vašica - Stream Circle

Okruhy o kterých si budeme povídat:
- rozdíly oproti vývoji online reklam
- rozdíly oproti aplikacím pro smart televizory
- očekávání od nového standardu HbbTV 2.0 - platební portál, DRM ochrana audiovizuálního obsahu ad.

15:00 - 15:45

Reklamní blok: Jaký je zájem o reklamu v HbbTV prostředí, jak reagují zadavatelé a jak
spotřebitelé? Jaká je její cenová hladina ve srovnání s internetem a televizí, jak
funguje programatický nákup?
Kamil Foltin - R2B2, Dušan Gajdoštík - IPG Mediabrands, Štěpán Hykš - FTV Prima

Okruhy o kterých si budeme povídat:
- formy hybridní reklamy a jejich efektivita
- reakce diváků na některé agresivnější formáty
- cenová úroveň ve srovnání s online a televizní reklamou
- pro jaké zadavatele je HbbTV ideální
- imagové vs. hard sellové kampaně
- lokální vs. globální kampaně
15:45 - 16:05

Coﬀee break

16:05 - 16:15

O slovenském HbbTV vysílání, jeho výhledech a srovnání s českým trhem.
Ján Ďarmati - Teledata/RTVS

16:20 - 16:50

Vysílací blok:Jaké jsou reálné zkušenosti s HbbTV vysíláním, jaké platformy je
využívají? Jaký je zájem diváků a vysílatelů?
Ján Ďarmati - Teledata/RTVS, Štěpán Hykš - FTV Prima, Jiří Lichý - České Radiokomunikace, Jan Zeman - Česká televize

Okruhy o kterých si budeme povídat:
- penetrace HbbTV mezi českými domácnostmi
- očekávání televizních stanic od hybridního vysílání
- vysílání HbbTV kanálů v zemské platformé (O2TV Free, Seznam TV) - náklady na hybridní vysílání - HbbTV vysílání v
jednotlivých platformách (kabel, satelit, IPTV, zemské vysílání)
17:00

Konec konference

