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Tlačová správa 
 

GfK poverené realizáciou multiplatformového merania 
sledovanosti televízie v Singapúre 

Singapúr/Norimberg, 18. júna 2015 – Singapúrska štátna agentúra 

zodpovedná za rozvoj mediálneho trhu (MDA – Media Development 

Authorita) poverila spoločnosť GfK, globálneho špecialistu na 

výskum trhu, aby v Singapúre vytvorila jednotnú menu pre meranie 

sledovanosti audiovizuálneho obsahu na všetkých platformách. 

Vysoko vyspelý singapúrsky trh tak prvýkrát v histórii získa 

integrovaný systém pre merania sledovanosti, ktorý bude brať          

do úvahy nielen divákov sledujúcich televíziu tradičným „lineárnym“ 

spôsobom, ale aj užívateľov, ktorí si prehrávajú televizny obsah a 

video na počítačoch, smartfónoch a tabletoch. GfK a MDA uzatvorili 

trojročnú zmluvu s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky. Prvé 

správy s výsledkami budú k dispozícii v roku 2016. 

Spoločnosť GfK v Singapúre vytvorí systém pre integrovanú analýzu 

televíznej sledovanosti. Bude pokrývať sledovanie televízie tak tradičným 

lineárnym spôsobom, ako aj s časovým posunom a tiež streamovanie 

televízneho obsahu v počítačoch a mobilných zariadeniach. Služba bude 

pracovať s dátami zo single source panelu tvoreného viac ako 1000 

domácnosťami. Singapúrska štátna mediálna agentúra Media Development 

Authority (MDA) tak získa spoľahlivé údaje relevantné pre celý mediálny 

sektor. V kombinácii s najmodernejším analytickým a plánovacím 

softvérom GfK umožní táto služba tiež optimalizáciu programového obsahu 

a strategické plánovanie reklamných kampaní. 

Kenneth Tan, námestník riaditeľa MDA uviedol: „Spôsob, akým 

spotrebitelia sledujú médiá, sa rýchlo mení. Sme prvý subjekt na svete, 

ktorý sa rozhodol zadať tender na vytvorenie multiplatformového systému 

na meranie sledovanosti, ktorý bude vo verejnom záujme zisťovať 

nezávislé a spoľahlivé údaje. Požiadavky definované v našom tendri 

vychádzajú z intenzívních konzultácií so zainteresovanými stranami z danej 

oblasti. Sme veľmi radi, že spoločnosť GfK vo svojom prístupe spája 

komplexné porozumenie nášho náročného zadania so svojou celosvetovo 

preverenou schopnosťou uvádzať do praxe funkčné riešenia. Systém po 

svojom dokončení bude poskytovať nové poznatky o každodennom 

správaní súčasných singapurských divákov naprieč rôznymi kanálmi, čo 

uľahčí obchodné a strategické rozhodovanie o mediálnom obsahu.“    

Lee Risk, obchodný riaditeľ pre médiá v regióne APAC zo spoločnosti GfK, 

dopĺňa: „Vážime si, že sme dostali príležitosť vytvoriť  v Singapúre jeden 

z najmodernejších systémov na meranie sledovanosti na svete.  Súčasní 
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spotrebitelia žijú v digitálnom svete a sledujú mediá na najrôznejších 

zariadeniach. Pre zadávateľa reklamy je preto dôležitá integrovaná 

analýza. Víťazstvo v tomto tendri je pre GfK veľkým úspechom. Veľmi nás 

teší, že budeme môct uplatniť  svoje rozsiahle a komplexné skúsenosti 

z celého sveta, odborné znalosti i moderné technológie a vytvoriť ucelený 

systém na meranie diváckej sledovanosti na svetovej úrovni, ktorý bude 

jedným z prvých systémov svojho druhu.“      

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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