V uliciach sa denne snaží zachytiť naše pohľady množstvo
reklamných kampaní na billboardoch. Ale len niektoré z nich
si nájdu miesto v našom vedomí alebo dokonca podvedomí.
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Tajomstvo
billboardu
BILLBOARD
JE VÝZVA

4%

3-5
sekúnd
Vzniká tak možnosť presne zacieliť
alebo len zaujímavo prepojiť billboard s prostredím.

Informačných
tabúľ

1. 2.

Ilustrácia upúta pozornosť ešte skôr
ako text alebo logo.

Zapamätanie
Ilustrácia
umocní ilustrácia,
by mala využívať
ktorá má príbeh
ľudom známe
a inšpiruje
prvky – čo nepoznáme,
k otázkam.
to zväčša prehliadame.
Avšak vyhýbajte sa
notorickým stereotypom
a klišé.

Používajte farby,
ktoré dobre kontrastujú
s prostredím
za billboardom.
Napríklad biela alebo modrá
môžu splývať s oblohou,
zelená môže splývať
so zelenou lúkou a pod.

85%

80%

60%

fialová

Na každú farbu sa viažu
unikátne charakteristiky a asociácie.
Avšak môžu sa výrazne meniť
vzhľadom na kontext alebo krajinu.

85% nakupujúcich
považuje farbu
za hlavný dôvod
prečo kupujú daný
produkt.
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Text
Vyvarujte sa textu, ktorý ma viac ako 7 slov.
Billboardy sú ideálne pre slogan.

Najúčinnejšie
je vyvolať emócie:
túžbu, lásku,
ochranu, vzrušenie,
radosť, víťazstvo,
pohodu, smiech, dôveru,
očakávanie, prekvapenie,
morálny postoj...

Ak nemáte slogan,
položte otázku,
reklamné posolstvo tak
bude osobnejšie
a prinúti k zamysleniu.

60–90 cm

Používajte písmo,
ktoré je dobre čitateľné
z rôznych vzdialeností.

Billboard má
vzbudiť zvedavosť.
Text na billboarde
nemá detailne informovať
o produkte, má dostať
produkt alebo značku
do povedomia ľudí.

Text s veľkosťou
90 cm vám zaručí
dostatočne dobrú
čitateľnosť.
Čím väčšie písmo použijete,
tým viac času dávate
divákovi na spracovanie
odkazu.

Veľ kosť písma a typ písma
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Dojem zo zvolených
farieb zodpovedá
za prijatie či odmietnutie
produktu spotrebiteľom
a to až do výšky 60%.

Vysoko kontrastné
farby dokážu
napomôcť
zapamätávaniu
reklamy až o 38%.

5

6

Je vhodné vyberať
vysoko kontrastné farby.
Takéto kombinácie
sú dobre viditeľné z diaľky.

5 cm

20 cm

30 cm

40 cm

60 cm

90 cm

120 cm

1–5 m

5–15 m

15–30 m

30–60 m

60–80 m

80–100 m

100–150 m

Vzdialenosť od billboardu

BILLBOARD
BILLBOARD
BILLBOARD
Billboard
BILLBOARD

Medzery
Me
dzery
Medzery
MMedzery
edzery

Použite
veľké a malé
Billboard
písmena. Budú sa čítať ľahšie
ako text, ktorý pozostáva
iba z veľkých písmen.

Text musí
mať správne
Medzery
medzery medzi písmenami.
Ak sú medzery malé, slová
budú nečitateľné.

Písmo
Písmo
Písmo
Písmo

Hrúbka
Hrúbka
Hrúbka
Hrúbka
Hrúbka

Písmo
Ozdobné
a pätkové
Písmo

PrílišHrúbka
hrubé písmo sa
vo väčšej vzdialenosti zlieva
a príliš tenké písmo
sa stáva neviditeľným.

písma sú ťažšie čitateľné
ako bezpätkové
písma.

Čo zvyšuje a čo znižuje pozornosť?

Najlepšie kontrastné dvojice farieb
zabezpečujúce dobrú čitateľnosť reklamného posolstva:
1 najčitateľnejšie – 14 najmenej čitateľné. 7
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Farba zvyšuje
povedomie
o značke o 80%.

Žiarivé farby vyvolajú
emotívnu odozvu,
zatiaľ čo blýskavé a trblietavé
zvyšujú pozornosť.

Susediace
farby na farebnej
škále pri väčšej
vzdialenosti
splývajú.

2

Písmo

Za tento čas musíte
odovzdať svoje posolstvo.

Minimálna veľkosť písma

červená

1

Používajte
krátke slová.
Dlhé slová sa oveľa
ťažšie čítajú.

38%

To nie sú len farby.
Sú to emócie, pocity,
spomienky, asociácie.
drá

Logo

Často krát je logo na billboardoch
príliš malé a príliš stratené v množstve informácií.

Kontrast

Farby

3.

Nebojte sa urobiť logo väčšie
a nechajte mu viac priestoru.

Využite
2D alebo 3D nadstavbu
na billboard a natiahnite
ilustráciu nad výšku alebo
šírku billboardu.

Vhodne zvolenou kreatívou môžete naštartovať
aj vyhľadávanie na internete.

Cieliť na každého
znamená cieliť na nikoho.

TRI ZÁKLADNÉ
PRVKY DOBRÉHO
BILLBOARDU

Ilustrácia

Používajte pozadie,
ktoré je jednoduché a dostatočne
kontrastné, nesmie splývať.

Priemerný čas
na videnie billboardu.

0,09%

14%

Pozadie

Nebojte sa prepojiť
out of home kampaň s digitálnou.

Megaboardov

Fasád

Backlightov

Snažte sa osloviť
len vašu cieľovú skupinu.

Citylightov

Autobusových
prístreškov

1%

1%

Billboardovú kampaň
je možné naplánovať na presné lokality.

23%

3%

Bigboardov

Viac ako
50% všetkých
Out of Home
formátov
na Slovensku
sú billboardy.

mo

Tajomstvom je niekoľko dizajnových pravidiel, ktoré
maximalizujú návratnosť investícií do Out of Home reklamy.
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54%

Ilustrácie,
ktoré dokážu vzbudiť
zvedavosť sú v reklame
účinnejšie ako tie,
ktoré sú umelecky
a kompozične
hodnotné.

Čo robí billboard
neprehliadnuteľným?
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Nízko kontrastné farby
sa zlievajú a tak
znemožnia vidieť reklamné
posolstvo.
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13 14

Žltá upúta
pozornosť najlepšie,
no ľudia si ju spájajú
s výpredajmi.

A
Šedá a čierna
pôsobia nevýrazne,
nekontrastujú dostatočne
pri stmievaní.

Inverzné
písmo
(biele na čiernom)
znižuje pozornosť.

Kontrast
popredia vs. pozadia.
Výrazná silueta
(obrys).
Farebné
odlíšenie
časti textu.

Umiestnenie
ku stredu
(aj pri produktovej
kampani).

NEUROMARKETINGOVÝ
VÝSKUM

Znalosť prvku,
produktu, značky,
tvaru, loga, slov(a)...

Vyčnievanie
prvku nad horizont
billboardu.

Tučné písmo
v texte.
Ľudská tvár
vyjadrujúca
emóciu.

8

Blýskavosť
alebo
trblietavosť.

Prvky
s geometrickým
obrysom.

Nastavenie
kontextu krátkym
sloganom.

Zvyšuje pozornosťť

AKO
NA TO?
504

Znižuje
Zniž
ižuje pozornos
pozornosť

Príprava podkladov

Umiestenie
na kraj alebo
do rohov.

238

1:10
Štandardný
rozmer billboardu
je 504 x 238 cm.

Graﬁcký podklad
pripravte
v mierke 1:10.

5

Tlačové dáta
musia mať
spadávku 5 mm
z každej strany.

Graﬁcký podklad
musí byť pripravený
vo farebnom
režime CMYK.

Fonty musia
byť prevedené
do kriviek.

Rozlíšenie
obrázkov musí byť
minimálne 300 DPI.

Billboardy sa tlačia na 120g BBS papier, na PVC fóliu, alebo na bannerovú plachtu.
Každý materiál má svoju životnosť. Papier je vhodný na krátkodobé kampane, PVC fólia a bannerová plachta na dlhšie trvajúce kampane.

Zdroje:
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4 medialne.blog.etrend.sk/pastier/2012/02/23/tyzden-infograﬁk-farby-v-marketingovej-komunikacii/
5 psychology.about.com
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7 Outdoor Advertising Association of America, Inc.
8 DICIO marketing, www.neuromarketing.sk, Metodika výskumu: Očná kamera. Vzorka 15 respondentov × 30 vizuálov, termín jún 2010

Inverzné písmo:
biele na čiernom.

Neznalosť pojmov,
značky, produktu,
loga, sloganu,
cudzie slová...
Slabý kontrast
popredia
vs. pozadia.

euroAWK, spol. s. r. o.
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37
tel.: +421 2 59104941
e-mail: euroawk@euroawk.sk
www.euroawk.sk

Viacnásobné
opakovanie
prvku.
Neznalosť pojmov,
značky, produktu,
loga, sloganu,
cudzie slová...

Submisivita,
dva a viac
rovnocenných
prvkov.

