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 Методи за събиране на информация
 Рейтинг

• Видове
• Изчисляване
• Използване



Методи за събиране на информация



Дневници
Дневникът е един от първите методи за 
записване на информация. 
Това обаче е предпоставка за грешки от 
забравяне и субективност. 
Данните се събират според мнението на 
слушателите/зрителите, пречупени през 
тяхната възраст, раса и икономически статус



Телефонни анкети
Провеждане на телефонни анкети със 
случайно избрани телефонни абонати. 
При този метод се намалява влиянието на 
субективния фактор и се ускорява 
събирането на информация.



Хардуер
С напредване на технологиите телефонните 
анкети и записките в бележник се изместват 
от електронни устройства. 
От потребителите се изисква да се 
регистрират, когато гледат телевизия или 
слушат радио и съответно кой канал гледат 
или коя радио станция слушат.



Хардуер

Телевизионно
предаване

Телевизионно 
предаване, 
модулирано с 
допълнителен 
звук

Телевизионно
предаване

Допълнителен
звук

Предаване на
информацията

Допълнителен
звук



Хардуер
Тези устройства осигуряват много по-точна 
информация за това какви предавания се 
гледат/слушат, както и реалното време, 
през което е включен 
телевизорът/радиостанцията. 
Недостатък е липсата на информация дали 
има зрител пред екрана и кой е той.



Хардуер • Първоначално информация да 
потребителите се е събирала отново чрез 
бележници.

• В началото на XXI век се появяват 
устройства на които потребителя може да 
укаже кой е и коя програма гледа.

• За целта устройствата имат чрез бутони 
или дистанционно, а на най-новите модели 
са със сензорен екран. 



Хардуер
През 1992г. Arbitron създават Portable 
People Meter (PPM).

Неговата основната задача е да се намали 
влиянието на човешкият фактор.

Устройството е с размер на пейджър и е 
предназначено да се носи от всеки член на 
домакинството. 

То е проектирано да улавя скрити звукови 
сигнали, вградени в радио/телевизионното 
предаване и да докладва на базовата 
станция.



Хардуер
• В дома на потребителя се инсталира базова 

станция, която получава информация от 
всички PPM в домакинството.  

• Базовата станция от своя страна се свързва 
по телефон/Интернет/GSM с компанията, 
извършваща проучването. 

• В по-новите модели има вграден датчик за 
движение, чрез който се отчита дали 
устройството се носи от човек или е 
оставено на масата.



Софтуер
• Новите цифрови технологии за разпространение на 

аудио и видео като записи на стари предавания и 
„Видео по поръчка“ поставят нови 
предизвикателства пред системите за измерване на 
аудиторията. 

• Друго предизвикателство пред индустрията е 
цифровизацията на предаванията и интернет. 

• Потребителите започват да използват други 
устройства, различни от телевизорите, за да гледат 
видео. 

• За събиране на информация вече се налага да се 
използват софтуерни средства, които работят на 
крайните устройства на потребителите.  



Рейтинг

68%



Рейтинг

• При електронните медии рейтингът е 
размерът на аудиторията от 
зрители/слушатели, която гледа/слуша дадена 
телевизионна или радио-програма през 
определен период. 

• Изчислява се с помощта на представителни 
проучвания и дава представа за 
действителната аудитория на дадена медия. 



Рейтинг

• Изчислява се в проценти спрямо базовата 
аудитория (сегментирана по пол, възрастови 
категории и т.н.). 

• Най-често за база се взимат всички 
домакинства в страната, които имат 
телевизионен или радио приемник. 

• Рейтинг може да се изчислява и за отделни 
зрители. 

• Изчисляването на рейтинга помага да се 
определи доколко рекламоносителите са 
предпочитани от аудиторията.

68%



Рейтинг
• Рейтингът е най-важният индикатор за 

оценка на електронните медии. 
• Рекламодателите и рекламните агенции 

използват данните за рейтинга, за да 
определят в коя медия да излъчат 
рекламното си послание, за да постигнат 
оптимален резултат.

• Телевизионните канали и радиостанциите 
използват рейтинга, за да фиксират 
рекламните си тарифи. 

• По-високият рейтинг означава по-висока 
рекламна тарифа, а също и по-голям 
интерес към медията.



Рейтинг

• Една точка за телевизионен рейтинг (Television
Viewership Rating TVR) представлява 1% от 
телевизионните домакинства, които в засичаният 
момент гледат дадена програма. 

• Когато се използва за оценка на предаване се 
дава средната стойност за времетраенето на 
предаването. 



Рейтинг

Пример: 
• През 2015 г. в САЩ има около 116,4 милиона 

телевизионни домакинства. 
• По този начин една рейтингова точка 

представлява 1%, или 1 164 000 телевизионни 
домакинства за сезона 2015-16. 

• Предаване, което се гледа от 2 000 000 
домакинства ще има рейтинг:

TVR = (2 000 000/116 400 000)*100 = 1.72



Точките за оценяване често се използват за конкретни
демографски данни, а не само за домакинствата.

Рейтинг

0-4 4+ 5-20 18-49

Например рейтинговата 
точка сред 
демографските 
възрастови групи от 18 
до 49-годишна възраст е 
равна на 1% от всички 
18- до 49-годишни в 
страната.



• Постоянна телевизионна аудитория 
(households using television, HUT) — това е делът 
от всички домакинства с телевизионни 
приемници, които са включили телевизорите си 
в конкретен момент, без значение коя програма 
са избрали. 

• Изчислява се не само въз основа на броя 
домакинства (HUT), но и на базата на броя 
зрители (people using television, PUT).

• Постоянната телевизионна аудитория се 
изчислява на базата на домакинствата или 
зрителите, притежаващи телевизори в дома си, а 
не на основата на цялото население на дадена 
страна

Постоянна телевизионна аудитория



Аудиторен дял (SHARE) — дял на 
домакинствата, настроили приемниците си на 
конкретна програма в даден момент, като за 
база се взема броят на включените приемници, 
а не на всички налични. 
• Аудиторният дял показва какъв дял от общата 

аудитория се пада на дадено предаване. 
• Изчислява се по формулата: 

Аудиторен дял = (Рейтинг × 100) / Постоянна 
телевизионна аудитория

Аудиторен дял 



Брутните рейтингови точки (gross rating 
points - GRP) се използват главно за измерване 
на ефективността на телевизионните рекламни 
кампании. 
Те се изчисляват като сума от телевизионният 
рейтинг (TVR) по време на всяко показване на 
рекламата в рамките на кампанията. 

GRP = TVR * (брой излъчвания)

Брутни рейтингови точки



Пример: 
Ако една програма има рейтинг TVR = 50 и една 
реклама по тази програма е показвана 4 пъти то 

GRP = 50 * 4 = 200

• Рекламната кампания може да изисква 
определен брой GRP сред конкретна 
демографска група през цялата 
продължителност на кампанията. 

• GRP на кампанията е равен на процента на 
хората, които са видели, умножен по броя 
показвания, които тези зрители са видели. 

Брутни рейтингови точки



Целевите рейтингови точки (target rating 
points - TRP) са усъвършенстване на GRP. 
Чрез тях се изразява честотата на достигане на 
рекламата само до най-вероятните потребители.
Например, ако дадена рекламна кампания е 
оценена като 200 GRP, но само половината от 
тази зрителската аудитория е потенциален 
потребител на рекламирания продукт или 
услуга, то тогава TRP ще бъде 100.

Целеви рейтингови точки



Брутната рейтингова точка, стандартна мярка в 
рекламата, измерва въздействието на рекламата. 
• Това е процент от постигнатия целеви пазар, умножен по 

честотата на експозицията. 
• По този начин програма, която рекламира до 30% от 

целевия пазар и му дава 4 експозиции, ще има 120 GRP.
GRP като мярка има някои ограничения. 
• Хората обичат да мислят за това като мярка за 

въздействие, но това наистина е преувеличено.
• Въздействието трябва да измерва продажбите, а GRP

измерва експозициите.

Примери
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Примери

ТОП 10 НА 
КОМПАНИИТЕ, 

ЗАМИНАВАЩИ СЕ С 
ПРОУЧВАНЕ НА 

ПАЗАРА



Примери
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Примери

Измерване на ТВ аудиторията в USA според 
Nielsen Admosphere



Примери
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Примери



Примери

Измерване на ТВ аудиторията за м. Юли 2018г 
в България според Nielsen Admosphere Bulgaria



Примери



Примери

Измерване на ТВ аудиторията в 
България за м. Юни 2018г. според 

Nielsen Admosphere Bulgaria

В изследването са отчетени телеметричните
показания на 1108 домакинства.
Резултатите са разделени на 2 възрастови 
групи:
• 4+
• 18-49



Примери

Средно-дневна телевизионна гледаемост (ATS) за възрастова група 4+:  3:43:09
Тотален рейтинг (За всички телевизионни канали): 15.50%
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Аудиториен дял по групи 4+
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Аудиториен дял по канали 4+



Топ 10 на телевизионните канали 4+
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Топ 25 на телевизионните предавания 4+



Топ 20 на рекламодателите при TRP 30
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Примери

Резултати за периода 23-29 Юли 2018 според 
GARB Audience Measurement Bulgaria



Примери
Прекарано време пред TV екран за периода 16-22 Юли и 23-29 Юли 



Примери
Средно време за гледане на телевизия в периода 23-29 Юли 

2018г. и телевизионна аудитория 



Примери
Рекламна активност в периода 26 Юли – 1 Август 2017, 16-22 

Юли и 23-29 Юли 2018г.



Примери
Рекламна активност в 23-29 Юли 2018г. по сектори



Контакти
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Fax



Благодаря за вниманието
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