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Vítejte na cestě za dobrodružstvím jménem Digital publishing



Očekávejme na cestě překážky...



Budeme muset stavět mosty...



Musíme být hodně kreativní...



Hledejme i alternativní cesty...



Občas narazíme i na malé problémy!



A co tedy bude dál??
To zatím nikdo neví….



Jak to dělá dnes Sanoma

Sanoma
Budapest

Holandsko

Finsko

Belgie

Česká 
republikaRusko

Rumunsko

Bulharsko

• centrální vývojové centrum

• vývoj aplikací pro Apple, Android,  
Symbian, Windows mobile

• všechny aplikace jsou multilanguage

• jednotné šablony pro stránky

• jednotný způsob ovládání

• společné využívaní modulů a 
zdrojových kódů

• sdílení informací o reklamních  
kampaních, počtu stažení

• data z výzkumů na jednom místě 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Sanoma se cca před dvěma lety rozhodla řešit vývoj aplikací jako pro Apple, tak pro ostatní platformy centrálně a to v Maďarsku…..výhodou je,že každá aplikace se automaticky vytváří jako multilanguage a počítá se s tím, že se využije v dalších zemích



Předvádějící
Poznámky prezentace
Sport, news, tv program, hry, autočasopisy, celebrity, bydleni, recepty





App proces

1. Seznamování a příprava: sezení s lidmi z redakce, managementem, sestavení 
teamu, příprava školení, nastavení cílů a očekávání, průzkumy trhu, atd

2. Koncept: který titul vyberete, jaký obsah a jaké funkce musí obsahovat
3. Interactive Workshop: jakou platformu použijete pro vývoj a pro jaké telefony?
4. Další postup:

1. Aplikace – Reader
2. Náhledy časopisů
3. Časopis samotný
4. Interaktivní reklama – společně s inzerenty
5. Marketingový plán
6. Obchodní model/plán

5. Spuštění aplikace – nezapomeňte na schvalovací proces u daného partnera 
(AppStore cca dva týdny, pokud není InApp purchase)

6. Vyhodnocení výsledků a příprava verze 2.0

Předvádějící
Poznámky prezentace
Velmi narocne z hlediska pripravy…hlavne první dve cisla…



REDAKCE LIVE

Předvádějící
Poznámky prezentace
The feature of the Cosmo app is imposition of the content (former offline content). Here we must take into consideration the size of an average article in the paper Cosmo (that is about 8 pages) and the way the content is represented in the magazine (lots of trinkets like small photo, quters, sketches, hand writers etc ). 



První launch plán byl…..CHAOS…..



Cosmopolitan – Sanoma Rusko
• Projekt Cosmo iPad začal v červnu 2010
• Spuštěno: 20 srpna 2010
• Výrobní náklady: 28k (bez zaměstnanců)
• Září 2010: 8.000 stažení (test issue)
• Na tomto čísle pracovalo 7 lidí
• 4 designeři
• 2 HTML kodéři
• 1 editor

Konverze 300+ stran na iPad
Konverze a výroba 35% do interaktivních stran
Výroba interaktivní reklamy pro inzerenty

Cíl: Nalézt rovnováhu mezi časem nutným pro 
výrobu a interaktivitou
Příliš mnoho interaktivity se Vám nikdy 
nezaplatí



Výroba Cosmopolitan pro iPad

• Cosmo používá „šablony“ a jasnou strukturu stránek – reusable
• Cílem bylo vytvořit 70% znovu použitelných šablon
• Nyní umí designer vytvořit cca 10 stran za den v Indesignu a cca 8 stran v HTML5
• Tato čísla v průběhu času rostou
• Do budoucna očekáváme výrobu jednoho čísla v rozsahu cca 2 týdnů max

Výroba

Indesign/Woodwings

HTML 5

Poměr stran dle možnosti 
zobrazení

Portrait+Landscape

Standart



Business model: show me the money



Vývoj počtu stažení aplikace

Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011

Počet iPadů 50 000 65 000 78 000 93 600 112 300

Odhad
stažení

1207 1569 1883 2260 2712

Realita 1480 1633 ? ? ?

Konverze je cca 2-3%



Promo na webu



Promo v časopisech



Promo na eventech



Reklamní formáty Dior



Reklama DKNY



Reklama CDS.RU



„Rubber“ efekty



Design aplikace

Landscape 

Portrait

Předvádějící
Poznámky prezentace
Waar begonnen we mee? User Interface Design, oftewel: hoe navigeer je in de app en in het magazine. Lijkt simpel, is het absoluut niet. Zijn we dus wel een maandje zoet mee geweest. Wat is logisch? Zie je die knop? En begrijp je wat er wordt bedoeld? Komen we op terug.



Jaký typ obsahu?

360˚ fotografie

Puzzle

Slideshows

Pop up okna a 
extra obsah



Jaký typ obsahu?

Hoooodně videí

Úplně nové formáty 
zobrazení





Tržby z aplikace

Celkové tržby za rok 2010: 14 k EUR



Je čas na změnu aplikace

• Aplikace je zdarma v App-store (počty stažení rostou!)
• Oprava chyb, nový vzhled v 1.5 (zmizelo špatné hodnocení v App

store)
• Průzkum - Usuability research (nové zkušenosti jak pro editory, 

grafiky, sales atd ) 



Usability Research 

Scrolling nefunguje

Většina  uživatelů 
používá swipe

Čtenáři tak mnoho 
kontentu ani nevidí

Navigace je prostě 
klíč!!!

Proč se 
nedívají na 
video?

iPad magazine

Předvádějící
Poznámky prezentace
In het iPad magazine maken we gebruik van het naar beneden scrollen, zoals je dat doet op websites, Ook dat is verwarrend. Mensen swipen graag. Ze komen dus niet eens tot de laatste pagina van een productie. De kleine pijltjes die we links onder hadden geplaatst worden niet gezien. De balkjes met teksten als ‘Bekijk de video’  zijn zwart en grijs, en dat zien ze weer snel over het hoofd. Belangrijk is ook dat er een zogenaamde call to action in al die aanwijzingen zit. Dus schrijf niet Video, maar Bekijk de Video



Usability Research

Nový článek: můžu ten text scrolovat?

Na co myslí uživatel když čte článek na iPadu?

Jak se dostanu 
zpátky?

•Co znamená ‘home’?

•Co je to ’archive’?

A jak se dostanu dál?

A kde jsou ty další fotky?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Klikken we denkbeeldig op een nieuwsartikel. Zo wordt dat geserveerd. De tekst kun je wegklikken en vervolgens zie je meer foto’s. Ook dat is niet in een oogopslag duidelijk, dus dat irriteert.



Usability Research
• Uživatel musí cítit, že má věci 

pod kontrolou: 

• Žádná 
samospustitelná
videa

• Žádná reklama 
před spuštěním 
aplikace

• Žadné fotogalerie
typu „karusel“



Děkuji za Vaši pozornost 

David Beška, beska@sanoma.cz
Tel: 606 612 979

http://cz.linkedin.com/in/beska

mailto:beska@sanoma.cz�
http://cz.linkedin.com/in/beska�
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