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Tlačová správa 
 

 

GfK bude vo Švédsku dodávať Total Video 
Currency, jednotnú menu pre meranie 
sledovanosti TV a online videa 

Norimberk, 28. mája 2015 – Spoločnosť MMS (Mediamätning 

i Skandinavien) poverila spoločnosť GfK, aby prepojila rôzne 

zdroje dát o sledovanosti klasického i online televizneho 

vysielania a vytvorila tak „jednotnú menu“ pre meranie 

sledovanosti televízie a videí.    

Spoločnosť MMS, ktorá zastupuje všetky popredné švédske vysielacie 

spoločnosti a reklamné agentúry, poverila spoločnosť GfK prepojením dát 

o sledovanosti TV a videa z rôznych zdrojov do jednotného systému. 

Vznikne tak prvá jednotná mena pre meranie sledovanosti, ktorá pokryje 

celý rozvinutý švédsky trh. Ten tvoria diváci sledujúci televíziu tradičným 

lineárnym spôsobom (vrátane sledovania s časovým posunom), aj 

používatelia, ktorí si prehrávajú video obsah na smartfónoch, tabletoch, 

laptopoch a počítačoch.  

GfK bude spoločnosti MMS poskytovať poradenstvo ohľadne metodológie 

a tiež jej odovzdá odborné znalosti z oblasti strategickej analýzy 

mediálnych dát potrebných k prepojeniu  dát z dielčich meraní sledovanosti 

TV a videa. Hlavnou úlohou bude harmonizácia dát z rôznych zdrojov a 

uplatnenie vhodných algoritmov pre integráciui dát. Akonáhle sa podarí 

prepojiť  existujúce  dáta do jednotného systému, prevezme dlhodobú 

realizáciu a reporting spoločnosť MMS.  

Magnus Anshelm, CEO spoločnosti MMS, vysvetľuje: „Náš problém je 

nasledujúci: Máme spoľahlivé  dáta z meraní sledovanosti, ktoré pokrývajú 

všetky potrebné oblasti, ale tieto dáta pochádzajú z niekoľkých rôznych 

zdrojov od viacerých spoločností. Zjednotenie týchto dát by pre nás bolo 

veľkým krokom vpred. Keby sme ale chceli, aby začal všetky systémy 

meraní zaisťovať jeden dodávateľ, bolo by to veľmi nákladné. Miesto toho 

sme poverili spoločnosť GfK prípravou procesov, ktoré nám umožnia 

spoľahlivo zlúčiť existujúce zdroje dát, a my tak budeme môcť vytvoriť 

jednotnú menu pre meranie sledovanosti.“ 

Stefan Raum, globálny šéf GfK zodpovedajúcií za výskum médií, dopĺňa: 

„Na trhu sú potrebné jednotné dáta, ktoré sú spoľahlivé, ale zároveň 

komplexné. Teší nás, že si nás spoločnosť MMS vybrala ako svojho 

poradcu pri vytváraní Total Video Currency, novej jednotnej meny pre 

meranie sledovanosti na švédskom televiznom trhu. Integrovaná analýza 

tohto typu je kľúčom k ďalšiemu dynamickému rozvoju trhov s video 

obsahom po celom svete.“ 
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O spoločnosti MMS  

Spoločnosť MMS sa zaoberá meraním sledovanosti vo Švédsku. Už od 

roku 1993 zaisťuje štatisticky spoľahlivé meranie sledovanosti švédskej 

televízie. V roku 2011 ju v spolupráci s poprednými  hráčmi na trhu 

webovej televízie rozšírila aj o meranie televizneho vysielania  na internete. 

Spoločnosť MMS rovnako sleduje trhové trendy, vyvíja nové metódy 

merania sledovanosti a publikuje správy a prieskumy. Medzi jej klientov 

patria predovšetkým televizne kanály, mediálne agentúry a zadávatelia 

reklamy. 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 

13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti 

vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne 

dôležité globálne poznatky a informácie kombinované so znalosťou 

miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka 

inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v 

spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a 

relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok 

a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Viac informácií je k dispozícii na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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