
 

1  

GfK Ukraine 

(ГФК Юкрейн) 

б-р Лесі Українки, 34, оф. 601 

Київ, 01133, Україна 
 

Тел.: (044) 230-0260 

Факс: (044) 230-0262 

 

Info.ukraine@gfk.com 

www.gfk.ua 

 

Зареєстровано в Україні 

Код: #23512435 

 

 

 

 

 

 

 

Прес-реліз  
 

Компанія GfK отримала контракт на проведен-
ня кросплатформного вимірювання ТВ-
аудиторії у Сінгапурі 
 
Сінгапур/Нюрнберг, 25 червня 2015 року – The Media Development 
Authority (MDA) у Сінгапурі доручила GfK, міжнародній компанії з 
дослідження ринку, проводити вимірювання загальної аудіо-
відео аудиторії в Сінгапурі. Вперше за всю історію Сінгапур отри-
має інтегровану систему вимірювання, яка включатиме всю ауди-
торію як традиційного телебачення, так і тих, хто використовує 
комп'ютери, смартфони та планшети для доступу до ТБ і відео-
контенту. Контракт триватиме три роки, з можливістю додатково-
го продовження на два роки. Перші звіти надаватимуться у 2016 

році. 
  
GfK встановить систему інтегрованого аналізу всієї аудиторії ТБ в Сін-
гапурі. Вона включатиме як традиційне лінійне телебачення, так і те-
лебачення із затримкою в часі, та відео-перегляд ТБ на комп'ютерах і 
мобільних пристроях. Сервіс буде базуватися на єдиному джерелі -   
панелі, яка складатиметься з більш ніж 1000 домогосподарств.  Послу-
га,  що надавитиметься Media Development Authority of Singapore 
(MDA), сформує надійну валюту для всієї медіа-індустрії. Крім того, це 
дозволить оптимізувати програмний контент, а також стратегічно спла-
нувати рекламні кампанії за допомогою сучасного аналітичного про-
грамного забезпечення GfK.  
 
Кеннет Тан, помічник генерального директора MDA (Assessment & 
Corporate), сказав: «Звички у споживанні медіа швидко еволюціонують. 
Ми є першою національною громадською агенцією у світі, яка взяла на 
себе ініціативу введення в дію мультиплатформної системи вимірю-
вання аудиторії для отримання незалежної та єдиної валюти як суспі-
льного товару. Наші вимоги щодо тендерних специфікацій були розро-
блені на основі багаточисельних консультацій із зацікавленими сторо-
нами з боку індустрії. Ми дуже задоволені, що підхід GfK відображає 
цілісне розуміння нашого непростого бріфу та поєднується з міжнаро-
дно-доведеною здатністю компанії діяти оперативно. Коли система 
буде введена в дію, дані допоможуть бізнесу та процесу прийняття 
рішень у сфері медіа-контенту в Сінгапурі використовувати нове гли-
боке розуміння сучасних реалій у поведінці перегляду за допомогою 
багатьох каналів». 
 
Лі Ріск, Комерційний директор GfK Media APAC додає: «Ми пишаємося 
тим, що запускаємо одну з найсучасніших систем у світі для дослі-
дження глядачів у Сінгапурі. Сьогодні життя споживачів є цифровим, і 
споживачі використовують медіа на величезній кількості пристроїв. 
Саме тому комплексний аналіз є необхідним для рекламодавців. 
Отримання даного контракту компанією GfK є нашою значною перемо-
гою, і ми дуже раді використати весь об’єм нашого глобального досві-
ду, знання і технології для надання системи вимірювання аудиторії, 
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яка буде не тількі світового рівня, але й однією з перших цілісних сис-
тем такого роду». 
 
Інформація про GfK 

GfK є надійним джерелом достовірної інформації про ринки та спожи-

вачів, що допомагає клієнтам приймати розумні рішення. Понад 13 

тисяч експертів з маркетингових досліджень поєднують власну при-

страсть до роботи та багаторічний досвід GfK у сфері аналітики. За-

вдяки цьому, GfK вдало поєднує розуміння глобальних ринків із знан-

ням про локальні особливості понад 100 країн світу. Використовуючи 

новітні технології та аналітичні методи, GfK перетворює великі масиви 

даних на розумні рішення та тим самим допомагає своїм клієнтам під-

вищувати конкурентоздатність та покращувати досвід та вибір спожи-

вачів. 

 

Для отримання більш детальної інформації просимо відвідати наш 

веб-сайт www.gfk.com  або стежити за новинами на Twitter: 

https://twitter.com/GfK_en. 
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