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Въведение  
 

Коригирано: 15 май 2013 г. 

Това описание на услугата описва платформата и услугите на MirriAd Digital Brand 

Integration. 

Документът обхваща аспекти на платформата, реализирани към момента на 

публикацията, и е полезен за всеки притежател на права върху съдържание, 

електронна медия, видеодистрибутор или агенция, обмислящи брандирано решение 

за развлекателния бизнес.   

 

Аудитория 

Това описание на услугата е предназначено за потребители на платформата.  Тя не е 

предвидена да служи като техническо ръководство, нито има за цел да замести 

прякото обучение на потребителите от квалифициран представител на MirriAd. 

 

Организация на документа 

Темите в това ръководство имат за цел да насочват читателя през обща информация за 

цифровата интеграция на брандове, платформата и основните й функционални 

аспекти – с конкретни примери.  Документът също така включва важни технически 

данни, от рода на поддържани файлови формати (описани към края на документа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: MirriAd прилага политика на непрекъснато развитие и MirriAd използва Agile процес на разработка, така че 
постоянно може да се добавят и премахват функции през чести интервали.  Затова от време на време описанието на 
услугата може да изпреварва или изостава спрямо същинсите функции и форма, достъпна в платформата, така че не 
трябва да се счита за гъвкава техническа спецификация, нито за гаранция за каквато и да е конкретна 
функционалност.  
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За MirriAd 

 

MirriAd предлага решения за интеграция на брандове, които са креативни, скалируеми и 

подлежащи на отчитане. Целта на MirriAd е да интегрира индивидуалността и посланието на 

бранда на емоционално ниво чрез ‘доверена’ връзка със съдържанието, използвайки сложен 

процес, наречен „цифрова интеграция на брандове” (Digital Brand Integration). Digital Brand 

Integration е много по-скалируема и надеждна методология за интеграция на брандове от 

всякакви традиционни способи, като предефинира брандираното развлекателно съдържание 

в цифровата ера.  

 

Създадена през 2008, с над 3 години опит в успешната доставка на съдържание по цял свят, 

MirriAd осигурява инструменти и услуги, от които се нуждаят дистрибуторите, притежателите и 

излъчващите видео-съдържание, които им позволяват да реализират цифрова интеграция на 

брандове с процес, който спомага за отговарянето на нуждите на издателите, местните 

регулаторни органи и необходимото спазване на законовите рамки. Нашият опит и креативни 

умения се съчетават, за да гарантират, че интегритетът на съдържанието е защитен през 

цялото време, същевременно все пак позволявайки на рекламодателите да постигат 

очакваните резултати. 

 

MirriAd има уникална способност бързо да превръща видео-съдържание в продаваем 

инвентар, с B2B онлайн инструменти за кампании и продажби, допълнени от точни данни за 

оценка преди кампанията и възможности за предварителен преглед.  Рекламодателите 

печелят от лишения от рискове подход “това, което виждате, е това, което получавате”, 

собствениците/продуцентите на съдържание могат да постигнат по-високи бюджети на 

продукцията, същевременно запазвайки редакторски контрол, а притежателите и 

дистрибуторите на съдържание реализират нови канали за доходи.  Така MirriAd е в състояние 

да предложи на големите компании в бизнеса със съдържание процес, който признава реално 

нуждите на основните ангажирани с проекта страни, интегрирайки брандове в съдържание в 

висока стойност на производство. 

Брандирано развлекателно съдържание и реклама с цифрова 

интеграция на брандовете  

 

Продуктовото позициониране е популярен и отдавна утвърден способ рекламодателите да 

достигат до аудиторията, но често е ограничено до простото демонстриране според 

конкретния изпълнител ‘това, което виждате, е това, което получавате’.  Цифровата интеграция 

на брандовете позволява брандът да бъде вплетен в материята на съдържанието чрез 

употреба на многобройни елементи и многократно демонстриране по силно контролиран и 

измерим начин. Цифровата интеграция на брандове не означава само логота.  Например 

когато напитка бъде интегрирана в сцена, това може да става чрез отворен кен или бутилка, 

заедно с чаша, която може да е полупълна.  Това се нарича косвена интеграция.  Резултатът е, 

че аудиторията напълно вярва, че изпълнителят консумира напитката, дори и тя да не 

присъства в момента на заснемане. С нарасналата популярност на финансираните от 

рекламодателите предавания и брандираното развлекателно съдържание, съчетано с 

облекчаването на регулациите в много части на света за електронните медии и нерегулирания 

онлайн свят, цифровата интеграция на брандове има перспективи за голям растеж.  
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Като допълнение към това, цифровата ‘във видеото’ интеграция на брандове остава  

ЕДИНСТВЕНОТО решение, където брандът гарантирано ще бъде видян от зрителя и няма как 

да бъде прескочен на всяко устройство. 

Има два начина, по които може да се реализира интеграция на брандове. Ръчното 

позициониране на продукция по време на снимки, може би пренаписвайки сценария, 

сториборда или сюжета, или чрез употреба на цифрова интеграция след завършването на 

продукцията.  

 

Аспект Ръчно продуктово позициониране Digital Brand Integration 

Рекламна единица Неприложимо.  Ръчното продуктово позициониране 

не може да бъде предварително определено, 

следователно не може да бъде смятано за или 

управлявано като рекламна единица. 

Анализите предварително определят 

мащаба и стойността на кампании с 

всякакви мащаби.  Рекламните единици се 

управляват за убедително качество и 

количество на интеграции в кампании с 

всякакъв мащаб. 

Ценообразуване  Абстрактно.  Не съществуват формули за авансово 

ценообразуване.  Затова често се включва в 

споразумение за спонсорство или съвместен 

маркетинг като част от преговорите. 

Предварителната оценка предлага 

автоматизирана оценка за електронни 

медии, докато цифровите кампании могат 

да се управляват на база еквивалентни 

критерии за рекламни единици. 

Ценност Изключително променлива.  В зависимост от 

яснотата на брифа, подхода по време на 

продукцията, окончателния монтаж, успеха на 

самото съдържание и графика на излъчването му.  

Оптимална винаги.  Брандовете се 

интегрират на идеално окончателно място 

за: редакционни съображения, контекст, 

въздействие и таргетирани към правилната 

зрителска аудитория.  Ценността може  

също да се повиши чрез ангажиране. 

Леснота на реализация Повърхностно проста.  В реалността сложна заради 

различни очаквания на ангажираните страни; 

продукция, екип, съответствие на регулациите, 

агенция и бранд. 

Опростена.  Ангажираните страни трябва 

просто да влязат в платформата за 

одобрение, да прегледат или да имат достъп 

до контролен панел на всякакви устройства.  

Техническата интеграция може да бъде 

проста или комплексна. 

Скалируемост Неприложима. Еднократно събитие. Изключителна.  Възможни пермутации на 

глобален/локален бранд/съдържание с 

всякаква честота. 

Измеримост След събитието.  Обикновено след 

предаване/разпространение.  Поради това 

ценността може да бъде определена едва ‘след 

събитието’. 

Напълно измеримо.  Прецизно 

многоаспектно измерване от сложна 

интеграция с данните за аудиторията. 

Процес на продажби / 

Изисквания умения 

Изисква се високо ниво на умения и работа с 

ангажираните страни.  Включително ръководство и 

наблюдение на снимачната площадка. 

Изисква се минимално ниво на 

допълнителни умения.  Може да бъде 

купувана или продавана от повечето 

медийни професионалисти.  Не изисква 

спонсорство, позициониране или други 

специализирани умения или опит. 

Таргетируемост Ограничено до локален и очевиден контекст. Брандовете могат да бъдат интегрирани в 

съдържание, което достига правилните 

желани целеви зрители/аудитория. 

Скорост на реализация Много дълъг цикъл за завършване и доставка. Много бързо.  Дни (с одобрението), в 

сравнение с много седмици или месеци. 

Доходност Спорни разходни аспекти за продукцията.  

Разходите са скрити, а ясният принос към печалбите 

- неясен.  

Център на доходи и постепенен приток на 

печалби, когато бъде скалирано и 

продавано/купувано от настоящи медиа 

мениджъри. 
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Ръчното продуктово позициониране е трудно за договаряне и изпълнение – и трудно за 

отчитане и не може да се счита за рекламна единица.  То изисква сложна комбинация от 

ангажирани страни да са еднакви позиции във все още абстрактен процес, в основната част от 

който резултатите далеч не са гарантирани – нито като количество, нито като качество. В 

регулаторните изисквания към електронни медии за предотвратяване на прекомерна 

видимост, редакторското влияние и финансовите одити на подобни тразцакции само правят 

физическото продуктово позициониране дори още по-сложно.Напредъкът в технологиите и 

процеса на MirriAd за първи път решават много от проблемите, и то след като съдържанието е 

завършено, надеждно, в правилния мащаб и скорост и най-важното – с високо качество.   

 

MirriAd са разработили собствена технология, която се внедрява в разпределена, интегрирана 

и онлайн платформа.  Това е в пълен контраст с алтернативните процеси на постпродукция, 

които разчитат на комбинация от различни инструменти и етапи, за да постигнат креативен 

резултат, без възможности за търговско сътрудничество. 

 

 
Влизане в системата на главната страница на MirriAd 

 

MirriAd Analytics позволява създаването и предварителното планиране на кампании.  Видеата 

са изключително различни по форма и стил, създавайки практически неограничена гама от 

възможности за интеграция.  MirriAd Analytics е проектирана да използва статистически поглед 

към съдържанието за създаване на кампании, така че кампаниите за интеграция на брандове 

да могат да бъдат управлявани и да реализират цели от рода на минимално качество и 

количество на отделни случаи на интеграция на брандове или дългосрочни кампании с високи 

нива на цялостна публичност.  Употребата на MirriAd Analytics може да осигури интеграции, 

които минимални критерии могат да се третират като рекламни единици. 

 

Данните, генерирани от MirriAd Analytics, могат да бъдат разменяни и се разменят с външни 

услуги за проверка/оценка от рода на тези, предлагани от Repucom. 

 

Защо на рекламодателите е необходимо брандирано развлекателно съдържание: 

 

• Потреблението на медии продължава да се фрагментира, докато зрителите търсят 

съдържание в различни платформи. 
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• Ръстът на пазара на цифрови видеорекордери позволява повече изместване във 

времето на съдържанието и прескачане на рекламни послания. 

• Онлайн рекламата често бива игнорирана и може да бъде затворена веднага.   

• Принудителното излагане на pre- и mid-roll често е дразнещо и кара зрителя да се 

чувства като заложник. 

• Рекламодателите бързо признават, че въздействието на 30-секундния ТВ спот 

отслабва. 

• Претовареността с реклами е проблем за рекламодателите, тъй като мрежите 

предлагат сериозно натоварване с реклами. 

• Зрителите търсят видео-съдържание, не реклами. 

• Реакцията на потребителите към интеграцията на брандове е в огромната си степен 

положителна, което е доказано от проучвания 

• Интеграцията на брандове, съчетана с решения за ангажиране и други форми на 

реклама, осигурява много силен хибрид, по-силен в маркетингов аспект, отколкото 

сумата от отделните му части.  
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Предимства на брандираното развлекателно съдържание за рекламодателите 

 

• Изграждане на уникални връзки с потребителите чрез предпочитано и “избрано от  

тях” медийно съдържание. 

• Заимстване на убедителност от утвърдени предавания и съдържание. 

• Ангажиране на аудиторията по начин, който типичната 30-секундна реклама или pre-

/mid-roll не може да постигне. 

• Интегриране на посланията на бранда в съществуващо или специално програмно 

съдържание за по-добро ангажиране на потребителите.  

• Ангажиране без прекъсване на зрителското преживяване 

 

Предимства на Digital Brand Integration 

 

1 Бързо създаване на продаваем инвентар от всякакво видео 

2 Пълен контрол и прозрачност на всеки основен етап, с онлайн работен процес за 

по-големи организации 

3 Кратко време на оборот и време на реакция  

4 Акцент върху търговските, а не творческите цели, но не за сметка на качеството 

5 Цялостна ниска стойност на употреба и прости бизнес-модели и отчитане, 

ограничаващи административните разходи 

6 Създаване на ликвидност на пазара, предлагайки значим нов източник на доходи 

7 Драстично намаляване на разходите за мениджмънт при изпълнение на премиум 

интеграции 

8 Сигурността на съдържанието е от решаващо значение в много аспекти на 

работния процес 

 

MirriAd се фокусира върху превръщането на цифровата интеграция на брандове в максимално 

лесен и изгладен бизнес, преносим между различните платформи, пазари и региони по цял 

свят. 

 

• Рекламодателите могат да избират съдържание по целева демографска група, време 

на кампанията и съвместимост с бранда 

• Дистрибуторите на съдържание осъзнават инкрементния приток на доходи, или чрез 

продажба на инкрементни минути реклама в електронни медии, или чрез 

инкрементни премиум CPM и CPA в дигитални мрежи 

• Продуцентите/собственици на съдържание извличат допълнителни доходи 

предварително или като част от видеодистрибуцията във всяка платформа. 

 

MirriAd осигурява инструментите, услугите и материала за поддръжка на решения, позволяващ 

изграждането на инкрементни потоци на доходи от цифрова интеграция на брандове. 
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Креативност 

 

Има например няколко много различни реализации на цифровото продуктово 

позициониране: 

 

1. Продуктово позициониране 

Брандиран продукт или обект може да бъде поставен в сцената, сякаш наистина е там, 

точно както е и в реалното продуктово позициониране.  

 

2. Вътрешна или външна реклама  

Постери, табла за плакати и билбордове, които оикновено присъстват в сцени на 

закрито или открито и на обществени места, могат да бъдат модифицирани така, че да 

изглежда, че рекламират избрания от рекламодателя продукт или бранд. 

 

3. Видео-позициониране 

Видеоклипове може да бъдат вградени в сцена, например реклама или анимация, 

показана на ТВ екран, който е във фона на сцената. Също така сме в състояние да 

добавяме и цели екрани и да променяме изображението върху компютърни екрани. 

 

4. Облекло 

Дрехи, рокли или орнаменти. Сред примерите са логота върху тениски, бейзболни 

шапки или часовници. 

 

5. Стилистика и декор 

Интеграцията на брандове може да включва стилизирана интеграция в дизайна на 

декора или графиката. 

 

Всеки от тези типове реклама може да бъде вграждан във всякакви цифрови медии, 

независимо дали са онлайн/цифрово, в електронни медии или видео по заявка.  Гъвкавостта, 

предлагана от употребата (и създаването на) многобройни типове елементи е особено 

приложима към музикалните видеоклипове, където стиловете и обработката може да се 

отличават в огромна степен в дадената гама от елементи. 

 
Може да бъдат съчетавани многобройни елементи за пълно интегриране на бранда 
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Скалируемост 

 

Технологията и процесът, разработени от MirriAd, са уникални.  За да могат да извършват 

цифрова интеграция на брандове надеждно, с подходящ мащаб и бърз оборот, MirriAd са 

разработили собствена технология, наречена ZoneSense™.  Тя използва графични алгоритми, 

които позволяват видеото да бъде сканирано за подходящи рекламни ‘зони’. Разпознаването 

на изображението и откриването на сцени се използват за идентифициране на континюитета, 

като те спомагат за сортирането на сцените по времетраене на възможните интеграции във 

видеото.  Сортирането на сцените по времетраене и вида вграждане е ключово за създаване 

на инвентар, който може да реализира целите на кампанията.  Така MirriAd създават инвентар, 

разбирайки местоположението, контекста и времетраенето, но и съчетавайки известни 

аспекти от атрибутите на маркетинга на брандове. 

 

 
 Изгледът Media Analyst на MirriAd ZoneSense. 

 

Медиа-анализаторите използват ZoneSense™, за да създадат инвентар, който след това 

автоматично се добавя в онлайн каталог, добавяйки блу-бокс create inventory which is then 

automatically placed in the online Catalogue, adding a blue box опция, обозначаваща позицията 

на рекламата, и метаданни като името на мястото, името на актьора, типа място– всичко това е 

полезно при създаването на кампании, защото може да се претърсва. На този етап сцената е 

достъпна в онлайн каталога и може да бъде сортирана. 

 

Идентифицираните зони се проследяват кадър по кадър за времетраенето и за всеки пиксел в 

кадъра.  Веднъж оценени, те могат да бъдат оценявани от медиа/маркетинг анализатори за 

уместност от креативна перспектива и за съответствие на контекста в категорията на бранда.  

 

Всеки бранд, изображение или продукт, добавени в някоя от тези предварително проследени 

зони, в крайна сметка наследява всички атрибути на оригиналния запис, което прави 

добавеното изображение 'реално' на вид, сякаш то винаги е било там. 
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Типичен изглед на каталога в режим Edit и получената от това презентация за продажби 

 

Каталогът (типична страница от който е показана по-горе) съдържа основните резултати от 

процеса на работа на ZoneSense™ с ясна визуална индикация на възможностите за интеграция 

на брандове, плюс релевантни данни, включващи полета за осигурена от потребителя 

информация, като демографски данни на аудиторията.  MirriAd използва процес на постоянно 

подобряване на маркетинговите данни, достъпни в процеса на продажби.  Ако данните не са 

въведени в полетата, достъпни в процеса на ‘редактиране’, те автоматично се скриват. Това 

води до непретрупана и лесно разбираема “витрина” за продажби.  
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Отчетност 

 

Одит информация също се запазва за одобрение и съответствие с регулациите.  Платформата 

на MirriAd позволява на всяка ангажирана страна да има подходящи нива на прозрачност и 

одобрение, според политиките. Отделните сцени могат да бъдат предварително преглеждани 

в контекст, което означава пълната ‘брандирана сцена’ (BS) с аудиопътечка, или само като 

‘сцени за вграждане’ (ES) без аудио, само показващи засегнатите кадри. Това много ускорява 

редакторското одобрение и съответствието на регулациите, тъй като е необходимо да бъдат 

преглеждани само засегнатите сцени. 

 

 
Брандираните интеграции могат да бъдат преглеждани в пълния контекст на сцената със звук, или само като 

сцени за вграждане 

 

Платформата на MirriAd осигурява комплексен анализ, който включва подробности за 

размерите, времетраенето и местоположението на интеграциите на брандове – но и 

контекста, героите и асоциациите с брандове.  

 

Анализите могат да се използват за предварителна и последваща оценка и цялостно 

управление на измеренията на кампанията.  Данните се събират за всеки случай на интеграция 

и могат да се обменят при поискване със сървъри на външни агенции за проверка и оценка.  Те 

дават ориентировъчна предварителна оценка.  Това е особено полезно при задаване на 

ценови нива в преговори, които имат емпирично съдържание.  Тези анализи също се 

използват за дефиниране на минимална ‘единица’ на видимост/интеграция в кампания.  Това 

позволява известна степен на стандартизиране или масовизиране в дълготрайни кампании в 

многобройни видеа. 
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           Типичен Campaign Management изглед 

 

Доказателството за достигане до потребителя е неотделима част от платформата на MirriAd.  

Като допълнение към това външни инструменти след кампанията – като проследяване на 

погледа и независима оценка се поддържат чрез просто експортиране на файлове до 

съответните агенции-партньори.  Тези услуги по-често се използват в електронните медии и 

интеграциите с висока стойност, където може да са необходими по-подробни анализи от 

размера на аудиторията. 

 

Analy cs

Approvals
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Примерните аналитични доклади включват всички известни релевантни атрибути на всеки 

случай на интеграция.  Данните от Analytics също се използват за оценка и проследяване и 

могат да генерират отчети за външна оценка като този, показан по-долу.  

 

 

  Страница за примерен Repucom отчет за кампании в електронни медии 
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Платформата MirriAd  

 

Специално изградената платформа на MirriAd е проектирана да анализира съществуващи 

медии за целите на включване в ‘каталог’ за онлайн продажби – този процес позволява не 

само промотиране и продажба на възможности за реклама, но и управление на реализацията.  

MirriAd постига това, като събира колкото може повече елементи за данните с пълно (end-to-

end) решение за управление.  Платформата постоянно еволюира, тъй като изискванията на 

собствениците на съдържание и рекламодателите стават все по-комплексни.  Пътната карта 

включва таргетирана реклама и активация на „втори екран”, както и евентуално решение за 

наддаване, наричано ‘борсата’. 

 

 
Платформата на MirriAd е преминала през много етапи на развитие и непрекъснато се разширява в полза на основните 

ангажирани страни 

 

Използвайки платформата на MirriAd, е възможно да бъдат представени конкретни 

възможности за реклама на отделни брандове – или тези възможности да бъдат предложени 

на по-широка рекламодателска аудитория.  

 

MirriAd поддържа повечето важни видеоформати – от поддържащи онлайн поточно 

разпространение медии през телевизионни HD формати чак до 4K Digital Film.  Подробен 

списък е включен в края на този документ. 

 

Asset Creation + Workflow2 Analytics3

Catalogue4

ZoneSense1

Campaign5 Valuation6 7 Engagement 

White Label
Digital &
Broadcast

Inventory8 Dynamic9 Marketplace10
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Видеата могат да бъдат качвани поотделно или пакетно, с конфигурируеми нива на 

автоматизация. Кампаниите се управляват онлайн, което позволява необходимата степен на 

редакторски контрол върху процеса за удовлетворяване на нуждите на най-строгите 

праводържатели, както и стандартите за реклама и регулаторните правила.  

 

Поддържа се пълна информация за одит за целите на съответствието на регулациите и 

отчетност при по-големите корпоративни клиенти.  Платформата MirriAd предлага на всяка 

ангажирана страна подходящи нива на онлайн прозрачност и одобрение, според политиките. 

 

MirriAd HUB – поддръжка на високи обеми и бърз оборот 

 

MirriAd действа глобално с разпределен работен процес и инфраструктура в много локации по 

цял свят.  Човешките възприятия за рекламата са различни по света.  Поради това MirriAd са 

разработили процес на прехвърляне, познат в рекламния бранш.  За да осигурява бърз оборот, 

висок обем и повишена сигурност, MirriAd са разработили сървърно решение, наречено ‘хъб’ 

(‘Hub’), което може да се намира на територията на притежателите на съдържанието или да се 

хоства на територията на MirriAd или във въшна защитена хостинг среда.  Все по-големи нива 

от функционалността на Hub ще бъдат прехвърлени в облачна среда, но хъбът е задължителен 

за бързата обработка на съдържание и опростено приемане и експортиране на медиа-

файлове, асоциирани метаданни и поддръжка на уеб услуги.   

Предиствата на локалното управление на хъба при клиента са: 

• Цялото приемане на съдържание става локално или в защитения фирмен интранет 

• Изборът на сцени и създаването на инвентар става под контрола на клиента 

• Клиентите имат възможност директно да поддържат усилията за продажби на 

собствените си екипи за продажби 

• Много малки обеми данни е необходимо да се прехвърлят между собственика на 

съдържанието и MirriAd 

• Всякакви съображения за ‘физическа’ сигурност се решават от самата компания 

• Окончателните видеа с вгражане са отново пригодени при самия клиент, готови за 

доставка 

• Отчетите и метриките са достъпни при поискване чрез клиентския хъб. 
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Типична конфигурация на хъб на територията на клиента  

Хъбът, разположен на територията на клиента (както е показано по-горе) има ясни 

предимства.  MirriAd обаче осигурява стандартно и възможност за цялостно хостване.  MirriAd 

понастоящем разполага с клъстери с изцяло конфигурирани хъбове с графични процесори 

(GPU) на многобройни локации по света. 

Качване на инвентара в каталозите 

 

MirriAd са създали специализирани инструменти, опростяващи улавянето на контекстна 

информация, разбирането на достъпния инвентар и осигуряването на онлайн платформа за 

таргетиране на брандове, създаване на търговски презентации и кампании за резервиране.  

Например ако определен актьор е лице на бранда, може да се прилагат правила, че 

конфликтни брандове никога не може да се появяват в сцени с този актьор.  Обратно, 

брандове може да бъдат забранени заради определено асоцииране с изпълнителите на 

съдържание. 

 

Чрез описаните по-горе процеси, MirriAd може точно да улавя данни на многобройни нива, 

например: 

• Channel Portal или Digital platform – подробности за дистрибуцията (опционално) 

• Brand Campaign – кампания за бранд 

• Brand – бранд 

• Show Series – сериал или поредица видеа 

• Show – епизод или предаване 

• Show Locale – общо зададена локация (locale) в сериал или поредица предавания 
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• Show Character – герой или актьор в шоуто (опционално) 

• Scene in video – сцена във видеото 

• Shot in video – част от сцената, която може да включва ‘случай’ на интеграция на 

бранд 

• Embed – реално вграждане или ‘интеграция’ във видеото 

• Video Frame – кадър от видеото 

• Exposure – много точно времетраене на видимост на бранда  

 

 
Някои от богатите данни и инструменти в изгледа Catalogue  

 

Създаване и управление на инвентара 

 

Инвентарът се създава чрез Scene Manager в ZoneSense™.  Резултатът е управляван инвентар 

на ‘опции’ (‘avails’) за позициониране или възможности за интеграция, които могат да бъдат 

дефинирани точно по съответствие с бранда.  Този инвентар е достъпен за времето на 

съществуване на поредицата/видеото и може да бъде достъпен за многобройни 

рекламодатели на многобройни пазари, например за ТВ излъчване с бранд A и за онлайн 

дистрибуция с бранд B.  Всяко конкретно предаване или видео трябва да бъде оценено само 

веднъж чрез процеса на оценка на ZoneSense™.  Полученият инвентар е налице за времето на 

съществуване на видео-съдържанието.  Така големи количества съдържение може да бъдат 

оценени веднъж и полученият инвентар да бъде продаван многократно на много места, стига 

съдържанието да достига до подходяща аудитория. 
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Каталогът на MirriAd демонстрира всички одобрени “опции за позициониране” във видеото и 

повтарящи се места в „семейство” на съдържанието.  Използвайки каталога, екипът за 

продажби може да таргетира конкретни брандове и категории брандове, на практика 

създавайки споделяеми кампании с конкретни позволяващи предварителен преглед сцени, 

които да бъдат ‘подавани’ до клиенти, наричани презентации (Presentations).   Информацията 

за контекста може да се опреснява, което поддържа каталога актуален и точен (например 

бъдеща сюжетна линия може да премахне място, което прави продажбата на кампания с това 

място неподходяща, или краткосрочна, или актьор сключи споразумение, което води до 

изключване на категория брандове). 

 

Платформата е достъпна защитено онлайн и поддържа многобройни устройства, включително 

стандартни десктоп браузъри и дори мобилни устройства, поддържащи HTML 5.   Всичкото 

видео, използвано от платформата, се разпространява поточно, освен ако е изрично 

оторизирано, например ако екипът по продажби трябва да демонстрира брандирано видео на 

клиент в рамките на оферта. Възможно е обаче да се отпечатват и на хартия или в PDF версии, 

които описват подробностите за възможностите за интеграция на брандове, които да се 

изпращат по имейл.  Това е полезно в региони на света, където B2B процесите, включващи 

видео, са ограничени.  Възможно е също да се прикрепва материал от рода на Powerpoint 

презентация към MirriAd онлайн търговска презентация. 

 

 

   По-фино ниво на детайлен изглед е достъпно за всяка конкретна опция за реклама (инстанция) 

 

Scene Report 

Power Turk - 
E_TARKAN 

  
Power Group 

 
  

 
       Date: 7/09/2011 12:00:18 

   

 

Scene 9 

Locale Name: 

Locale Type: 

Embed Type: 
Prod. Placement 

Embed Sequence Length: 
13 secs 

Scene Length: 
28 secs 

  

  
Play Scene   

Master Frame   Play Embed Sequence   

 

  
 

  

    

 
Shot Number: 97 

 
 

Timecode: 03:00:17 
 

 
Duration: 1 sec 

 

  Notes 
 

  

        
 

Scene 9 Avail Shots  
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Продажби: създаване на търговско предложение 

 

Каталогът поддържа създаването на многобройни търговски предложения (презентации), 

които могат да бъдат персонализирани и изпращани по имейл до многобройни потенциални 

клиенти, например агенции.  За да се постигне това, сцените, които отговарят на определена 

категория брандове, биват избрани и добавени към търговска презентация.  Търговската 

презентация може да бъде персонализирана с изображения от съдържанието и клиентски 

логота, описание на конкретното съдържание, маркетингови данни и данни за аудиторията. 

Тази информация, с връзки към включения видеоматериал (от рода на примерна интеграция), 

може да бъде изпратена по имейл до потенциалните купувачи, с пълен контрол на 

сигурността. 

 

 
Търговската презентация в режим ‘Edit’ позволява събирането на релевантни данни, онасящи се до 

купувач на ТВ или онлайн инвентар 

 

Платформата на MirriAd е организирана около собствениците на съдържание и медийните 

фамилии.  Тя може да се използва за управление на многобройни медийни фамилии.  Това 

позволява сложна йерархия на собственост, права за достъп и одобрение. 

 

 



MirriAd: описание на услугата – ефирна и цифрова                    Цифрова интеграция на брандове 

   

 

   

 

  21 

 

            Пример за прозорец за съобщение в търговска презентация, използван за споделяне на 

презентация в търговско предложение 

Покупка: идентифициране на съдържанието, което отговаря на целите на 

кампания 

 

Платформата MirriAd използва скалируем анализ на изображения, наслагване на метаданни с 

контекстуална информация и маркетингови данни, за да създава релевантен и позволяващ 

търсене инвентар с максимална ценност и въздействие за брандовете. 

  

Използвайки ясно измерване на достъпния инвентар, платформата MirriAd е в състояние да 

предскаже точно мащаба на възможностите на база малки, но представителни образци от 

съдържанието. Поддържа се процес на продажби в “push” стил, описан в предишния раздел. 

Инвентарът в каталога също съдържа контекстни метаданни, добавени по време на процеса на 

анализ, позволяващи по-лесно свързване на категорията брандове с типовете опции за 

позициониране. 

 

Работата с многобройни дистрибутори на съдържание, в многобройни страни, портали и т.н. 

означава, че интеграциите на брандове могат да бъдат осигурявани в големи обеми, на 

мултинационално ниво, за да отговарят на нуждите на брандовете. Този модел на продажби в 

“pull” стил позволява на брандовете да таргетират най-подходящото съдържание, контекст и 

аудитория.  

 

 
 

Маркетингови данни, пряко свързани със съдържанието (предаването или видеото) могат да 

бъдат въвеждани в платформата на MirriAd.  Данните, свързани със съдържанието, се 

използват като ръководство за филтриране, позволяващо съдържанието да бъде агрегирано 

според брифа на бранда и необходимата целева аудитория.  По този начин рекламодателите 

могат да таргетират стандартни аудитории с необходимите асоциации с бранда. 

 

Критериите могат да бъдат толкова прости или толкова сложни, колкоте е нобходимо, за да се 

гарантира постигането и надвишаването на целите на бранда за достигане до аудитория, 

послание и въздействие по време на избора на сцени за брандиране и в рамките на цялата 

кампания. 
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Примерни маркетингови данни, както следва (пример с видеоклип): 

КОНКРЕТИКА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име на изпълнителя? 

Лейбъл?    

Националност на изпълнителя?  
  

Жанр? 

Регион/Обхват? 

Ключови думи, свързани с изпълнителя? 
 
КОНКРЕТИКА ЗА ФЕНОВЕТЕ/АУДИТОРИЯТА:
  

Разделение на феновете по възрастови групи? 
  

Разделение на феновете по пол?   

Разделение на феновете по социален статус? 

Доминираща националност на феновете?  

Харесвания на изпълнителя във Facebook ?
  

Брой последователи в Twitter на изпълнителя?  
 
КОНКРЕТИКА ЗА БРАНДА:    

Брандове, свързвани с изпълнителя?   

Черен списък/бял списък?    
 
КОНКРЕТИКА ЗА ВИДЕОКЛИПА: 

Заглавие на песента/видеото?  

Жанр на видеото? 

Дата на дебют на видеото? 

YouTube гледания до момента?  

Знаменитости, участващи в клипа? 

Съществуващо позициониране/интеграции на 
брандове?  

Брандове, свързани с изпълнителя? 

Ключови думи, свързани с изпълнителя? 

Ключови думи, свързани с видеото? 

РАБОТЕН ПРИМЕР: 

Име на изпълнителя: Big Boi 

Лейбъл: UMG Def Jam Recordings 

Националност на изпълнителя: САЩ 

Жанр: Рап 

Регион/Обхват: Глобален 

Ключови думи, свързани с изпълнителя: 
 
КОНКРЕТИКА ЗА ФЕНОВЕТЕ/АУДИТОРИЯТА: 

Разделение на феновете по възрастови групи: 13-28 

Разделение на феновете по пол: мъже: 62% жени: 38% 

Разделение на феновете по социален статус: Ниска класа 14% 
Класа на работещите 29% 
Ниска средна класа 46%, Висока средна класа 11%, Висша класа 
0% 
 
Доминираща националност на феновете: американска 
 
Харесвания на изпълнителя във Facebook: 194 000 
 
Брой последователи в Twitter на изпълнителя: 695,000 
 
КОНКРЕТИКА ЗА БРАНДА: 
 
Брандове, свързвани с изпълнителя: Remy Martin 
 
Черен списък/бял списък: алкохоли/коняк 
 
КОНКРЕТИКА ЗА ВИДЕОКЛИПА: 
 
Заглавие на песента/видеото: Mama Told Me 
 
Жанр на видеото: Рап 

Дата на дебют на видеото: 21 ноември 2012 
 
YouTube views to date: 1,493,007 

Знаменитости, участващи в клипа: Кели Роуланд   
 
Съществуващо позициониране/интеграции на брандове: 
алкохоли/коняк - Remy Martin  

Брандове, свързани с изпълнителя: Crown Royal Whisky (черен 
списък)  

Ключови думи, свързани с изпълнителя: Готин, отпуснат 

Ключови думи, свързани с видеото: Стилизирана графика 
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Примери за маркетингови данни (пример със съдържание в електронни медии): 

КОНКРЕТИКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО: 

Име? 

Продуцентска компания? 

Станция/ канали на излъчване? 

Тип продукция?  Студийна/ декор/ локация 
и т.н 

Жанр?    

Регион/Обхват? 

Брой епизоди в сезон? 

Пореден сезон? 

Ключови думи, свързани с поредицата? 

Основни таланти? 
 
СПЕЦИФИКА ЗА 
ЗРИТЕЛИТЕ/АУДИТОРИЯТА:  

Демографска група?  

Разделение на зрителите по пол? 
  

Разделение на зрителите по социален 
статус? 

Среден дял от зрителите? 

Типична възрастна аудитория (в хил.)? 

Типичен обхват сред възрастната аудитория 
в поредицата (%)? 
 
СПЕЦИФИКА ЗА БРАНДА:  
  

Примери за брандове, рекламиращи в 
поредицата? 

Настоящи/предишни спонсори на 
поредицата?  

Настоящо позициониране на 
брандове/интеграции?  

РАБОТЕН ПРИМЕР: 

Име: Homeland 

Продуцентска компания: Fox 

Станция/ канали на излъчване: Channel 4 

Тип продукция: Декор и локация 

Жанр: Драма   

Регион/Обхват: Великобритания (плюс глобална аудитория) 

Брой епизоди в сезон: 12 

Пореден сезон: 2 от 2 

Ключови думи, свързани с поредицата: Трилър, ФБР, Америка, терористи, 
напрежение 

Основни таланти: Клеър Дейнс, Деймиън Люис 
 
СПЕЦИФИКА ЗА ЗРИТЕЛИТЕ/АУДИТОРИЯТА:  

Демографска група: 25-44 години  

Разделение на зрителите по пол: Мъже: 52% Жени: 48%   

Разделение на зрителите по социален статус: 40% ABC1, 30% C2, 30% DE 

Среден дял от зрителите: 15% 

Типична възрастна аудитория (в хил.): 2000 

Типичен обхват сред възрастната аудитория в поредицата (%): 0% 
 
СПЕЦИФИКА ЗА БРАНДА:    

Примери за брандове, рекламиращи в поредицата: Microsoft, BMW, Santander 

Настоящи/предишни спонсори на поредицата: Nokia 

Настоящо позициониране на брандове/интеграции: Skype, Blackberry 

 

Всичкото съдържание преминава през медиа-анализ чрез ZoneSense™ наравно с въвеждане от 

хора на контекст за създаване на релевантен инвентар.  Резултатът от етапа Media Analysis 

после се слива с маркетингови данни, като демографски групи сред феновете, по време на 

етапа Marketing Analysis, създавайки инвентар, който може да бъде продаван или планиран в 

кампании. 
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Администриране 

 

Платформата MirriAd е организирана чрез защитени територии (‘walled gardens’ – съдържание 

от собственика на медията и фамилията на съдържанието) и права и привилегии на достъп, 

предоставяни на потребителите според политики.   

Потребителите на платформата може да получат право за достъп според нуждите им като 

ангажирани страни в работния процес, например отделите продажби могат да виждат само 

одобрено съдържание, докато тези, отговарящи за създаването или одобрението на 

инвентара могат да имат достъп до всичкото или част от съдържанието в защитена територия. 

 

Чистият инвентар, създаден от анализатора на медията по време на фазата на оценка, 

автоматично се въвежда в онлайн ‘Каталог’.  От каталога оторизираните потребители могат да 

виждат клипове със съдържание, съдържащи опции за позициониране, и да приоритизират 

или деприоритизират, например клип, съдържащ опция, може да бъде скрит, ако бъде счетен 

за неподходящ или деликатен заради сюжета.  Могат да се добавят данни за съдържанието 

като общ преглед или данни за аудиторията.  Страниците в каталога могат да бъдат споделяни 

с други потребители, което им дава защитени права на достъп до одобрено съдържание. 

От каталога оторизираните потребители могат да създават търговски презентации.  

Презентациите са онлайн и са съставени от селекция от предварително одобрено съдържание 

за презентиране пред целеви клиенти.  MirriAd са включили автоматични възможности за 
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оценка чрез връзка между системите с данни до сървърите за оценка на Repucom.  Оценките 

може да бъдат включени или да не бъдат включени в презентациите според нуждите.  След 

продажбата, се създават кампании между съдържанието и бранда, които се проследяват в 

Campaign Manager. 

Тези опции за администриране се извършват онлайн, както е илюстрирано по-долу: 
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Примерни страници за администриране (подлежат на промяна в зависимост от конкретната реализация) 
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Креативни и клиентски услуги 

 

Осигурявани услуги 

 

Платформата на MirriAd поддържа всяка фаза на интеграция на брандове, от оценка на 

медията и създаване на инвентар, до предварителна работа по продажбите, офериране и 

управление на кампании. 

MirriAd осигурява следното: 

A. Клиентски услуги: Медиа-анализ и оценка, създаване на инвентар, маркетингов 

анализ и управление на кампании/проекти, включително връзка с клиента 

B. Творчески услуги: създаване на елементи на бранда, криейтив на кампанията и 

вграждане  

Екипите за клиентски и креативни услуги използват платформата на MirriAd и участват в 

работния процес.  Те предлагат изчерпателен опит в редактирането, маректинга и 

съответствието на регулациите и създават силни кампании за интеграция на брандове.  

Клиентски услуги 

 

1. Медиа-анализ и оценка 

Медийното съдържание се анализира чрез разработената от 

MirriAd софтуерна и хардуерна платформа ZoneSense™ с висока 

скорост, за да бъдат разложени големи количества видео на 

компонентните им кадри и сцени и да започне 

идентифицирането на вероятни възможности за интегриране на 

брандове. Обучени медиа-анализатори използват резултатите 

от този автоматичен анализ и добавят контекстни данни за 

предлагане на категории брандове. Тези опции за 

позициониране се публикуват в онлайн каталога, за да се 

създаде претърсваем инвентар на места за позициониране.  

 

 

 

 

2. Създаване на инвентар 

Каталогът на MirriAd позволява агрегиране на съдържание от много различни 

доставчици, за да бъдат създавани гъвкави и таргетирани колекции от инвентари. 

Данните за аудиторията и маркетинговите данни се комбинират с точни отчитания от 

фазата на оценка, за да се разберат и оценят възможностите. Това разбиране е 

решаващо за свързването на подходящите брандове с подходящото съдържание.  
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3. Маркетингов анализ и категории 

Разбирането на възможностите на видео-съдържанието на аудиторията създава 

таргетиран списък от категории брандове, към които да се подходи при продажбата на 

медийно съдържание. Брандовете могат да визуализират начина, по който бранд 

визията им може да бъде интегрирана в съдържанието чрез изчерпателната ни 

библиотека от елементи, а каталогът прави споделянето на възможностите с онлайн 

контакти лесно и сигурно. 

 

4. Следене на кампанията 

Кампаниите се създават с предварително дефиниран брой секунди, инстанции, 

размери и други изисквания, за да отговарят на целите на видимостта и ценността на 

бранда. Възможността за дефиниране на кампаниите и реализацията на 

спецификациите е очевидно предимство на цифровата интеграция на брандове. 

Кампаниите са лесно проследиви във всеки от етапите на одобрение, а детайлен отчет 

за измерването и интеграцията е достъпен за всяко вграждане. Естествено, достъпни са 

клиентски услуги през всяка фаза, за да се гарантира навременно реализиране и да 

бъдат подпомогнати нуждите на клиентите. 

 

5. Хъбове 

Клиентските услуги работят в тесен контакт с нашите хъбове, разположени по цял свят, 

и поддържат собствени хъбове на MirriAd за възпроизвеждат преживяването за 

нашите клиенти. Хъбът е централно място, където видеото се приема за оценка, и за 

експортиране на елементите, включително доставка на брандираното видео при 

завършване на работа. Хъбът също е от решаващо значение за управление на 

оптимизирания работен процес за боравене с файлове, който прехвърля само 

необходимите пиксели, за да намали традиционното време за прехвърляне на 

медийно съдържание и обработка. Креативните услуги следят всички дейности в хъба, 

за да гарантират, че системата работи ефективно и заявките на клиентите се 

обработват бързо. 
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Креативни услуги 

 

1. Креативна обработка 

Екипите за креативни услуги създават поръчковите прозрачни интеграции на брандове, 

осигуряващи въздействието и ценността, очаквани от клиентите, уважавайки усета на 

продуцентите на съдържание и аудиториите. MirriAd разполага с разрастваща се 

библиотека от типове и стилове, като креативните услуги постоянно са в търсене на 

нови начини да разказват истории на брандове чрез интеграция на брандове.  Всяка 

кампания се оформя с графика, използвана за предаване на начина, по който 

платформата на MirriAd може да постигне целите на бранда.  Една снимка е повече от 

хиляда думи, а визуалният аспект на нашите предложения за обработка е лесно 

разбираем чрез споделяеми изображения. 

 

2. Графика и изображения на бранда 

Екипите на MirriAd за творчески и клиентски услуги работят с 

представители на бранда – като агенции и мениджмънта на 

бранда, за да съберат актуални графики на бранда в 

стандартни за бранша файлови формати. Също така 

създаваме нови изображения при нужда от голяма 

библиотека от изображения, цифрови снимки 3D лазерно 

сканирани елементи, за да създаваме визуално перфектни 

интеграции на бранда. Хъбовете могат да играят решаваща 

роля в приемането на локално създадени продукти, но 

представители на MirriAd са насреща, за да помогнат, без 

значение къде се намира изображението или опаковката. 

 

3. Креативно изпълнение 

Изчерпателният опит, подкрепен от проследяване на погледа и други проучвания, 

позволява на MirriAd постоянно да създава продуктови обработки във видеото, които 

имат силно въздействие върху бранда, същевременно запазвайки чувствителност. 

“Регулатор на силата” позволява на креативния екип да коригира визуалния стил, а 

креативното преживяване улеснява силно интегрираните графики и разказване на 

истории. Всичко това се съчетава в лесен за употреба работен процес със споделяеми 

изображения и видео в Campaign Manager. 

 

4. Технически съображения 

Професионалните медиа-формати продължават да еволюират с баланса между 

качество и компресия и промените в дистрибуцията в бранша. MirriAd поддържа 

списък от напълно поддържани формати и добавя нови формати с масовото им 

възприемане. Има също много формати, които изискват само леки модификации, за да 

се използват в нашия автоматизиран процес, като техническите специалисти на MirriAd 

ще работят с всеки дистрибутор на съдържание за сертифициране на медийни 

формати или разработване на конверсия, запазваща визуалното качество, 

същевременно придържайки се към строги крайни срокове. Във всички случаи 

основната ни цел е да върнем видео-съдържание в същия формат, в който то е било 

доставено, и с минимална прекомпресия, за да се гарантира най-високото качество на 

изображението.  
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Одобрение и съответствие 

 

Платформата на MirriAd позволява одитируем процес на одобрение.  Той най-често е 

необходим в ранните етапи на внедряване, когато праводържателите или продуцентите 

желаят да запазят известен контрол над интеграцията на брандове, които могат да се 

реализират в тяхното съдържание.  Също така някои собственици на съдържание, от рода на 

телевизии, функционират в регулирана среда, където се прилагат правила как забранени 

продукти от типа на алкохол могат да бъдат рекламирани, или контролиращи откритите 

послания, насочени към децата. На някои пазари регулациите на електронни медии обхващат 

не само разрешените типове продукти, но и неоправдано голяма видимост и оправдаване на 

редакторски решения.  

Процесът на одобрение на MirriAd е замислен да се извършва в сътрудничество между 

дистрибутора на съдържанието, продуцента, рекламодателя и регулаторните органи. 

Ангажираните страни имат възможност, но не са задължени да участват в основни етапи от 

процеса – от избора на сцена до окончателното осигуряване на видео според политики, които 

се договарят предварително.  Платформата на MirriAd включва пакет за управление на 

кампании, който осигурява на всяка ангажирана страна преглед на интеграциите във всяка 

конкретна кампания. 

 

   Одобрението може да бъде дадено според място, примерен изглед (mock-up) или пълно видео.  Всеки запис е допълнен с 

подробен отчет за метриките 

В условия на бърз оборот етапите на одобрение не са необходими.  В тези случаи одобрение 

се търси само на база цялостния креативен подход, а не за всеки конкретен случай. 
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Креативна обработка 

 

Първата стъпка в прилагането на подходящата креативна обработка е при одобрението да се 

гарантира, че избраната сцена отговаря на редакторските правила на собствениците на 

съдържанието.  Това е важно, тъй като инвентарът, предлаган за продажба, трябва да бъде 

одобрен, така че когато продажбата бъде извършена и интеграциите бъдат осигурени като 

част от кампания, да няма вероятност за оспорване от някоя основна ангажирана страна, като 

продуцент на поредица, водещ, изпълнител във видеоклип или музикален лейбъл.  Каталогът 

на MirriAd позволява всички потенциални сцени да бъдат предварително преглеждани.  

Вградена е защита на сюжетната линия, за да се гарантира, че всякакви важни за сюжета сцени 

да могат да бъдат скривани или заглушавани, ако се споделят като част от процес на съвместна 

работа. 

 

        Отделните сцени, съдържащи опции за позициониране, могат да бъдат селектирани, деселектирани и дори 

заглушавани 

Сцените могат да бъдат селектирани и одобрявани на база това дали отговарят на регулаторни 

или редакторски ограничения, след което да бъдат обобщавани в търговски предложения, 

предлагани на рекламодателите. Когато рекламодател избере сцена, се създава статичен 

кадър с примерен изглед, който позволява одобрение от регулаторите, бранда и продуцента 

да бъде получено за предложената обработка, преди да бъде създадено видеото. 
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        Примерен изглед на предложение за обработка на интеграция за ‘Chanel’ за одобрение 

Окончателно видео 

 

Когато цифровата интеграция на бранд е готова за одобрение, тя може да бъде подадена 

поточно и защитено до всеки уеб браузър. Одобрението може да бъде от един одобряващ до 

цяла общност от одобряващи.  Когато всички нужди от одобрение бъдат удовлетворени, 

MirriAd Hub пре-прилага одобрените сцени в оригиналното „мастър” видео, при същата 

оригинална резолюция. Ако пре-прилагането се извършва на хъб при клиента, това налага 

прехвърляне само на много малки файлове през мрежата, тъй като подаваните данни са само 

на промените, а не целите видеофайлове.  Файловете/елементите могат да бъдат осигурени в 

разнообразни разновидности и поддържани видеоформати, според естеството и нивото на 

необходима интеграция със системите на платформата за съдържание. 

 

Анализи – Метрики и отчети 

 

Цифровата интеграция на брандове уникално премахва рисковете и за бранда, и за 

собственика на съдържанието.  Има високо ниво на яснота за креативната обработка преди 

доставката на крайния продукт.  Това означава, че специалистите по съответствие с 

регулациите, продуцентите и рекламодателите могат да бъдат спокойни за времетраенето, 

позицията, повторението, ориентацията и контекста на предвижданите рекламни единици.  

Данните от анализи, комбинирани с данни за аудиторията за ТВ или импресиите онлайн 

служат като база за оценката на стойността на кампаниите, подкрепени от силни данни, 

доказващи постигнатите резултати. 
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 MirriAd Analytics позволява кампаниите да бъдат управлявани според критерии за рекламни единици 

Цифровата интеграция на брандове най-често се продава като кампании в многобройни 

епизоди на сериали или многобройни елементи от инвентар на видео-съдържание. Така 

например 600 секунди видимост в 2 ТВ сериала от юли до септември е типична оферта.  Като 

алтернатива може да се предлагат 1 милион импресии в 5 брандирани видеа онлайн. 

 

Като част от доказателствата за ефективността на MirriAd, платформата на MirriAd осигурява 

метрики и отчети по поръчка за всяка цифрово вградена интеграция на бранд.  

Тези отчети улавят данни за реализираните интеграции в подробности и съставят основните 

данни, изисквани от външни страни, за да потвърдят независимо ценността на платформата на 

MirriAd.  Те може да са необходими в кампании с много висока стойност. 

 

Типична заглавна страница на автоматизиран отчет от анализите, демонстриращ основни данни за интеграцията 

и съответствието с критериите за рекламни единици 
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Пример на обобщаващ отчет за мениджъри на дълготрайна кампания (горе) и отчет преди оценка (долу) 
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Проследяване на погледа и проучване на аудиторията 

 

Проследяването на погледа е силен метод за доказване на факта, че брандовете са видими за 

аудиториите. MirriAd изчерпателно използва проследяване на погледа, за да изглажда 

алгоритмите за избор на най-добро място за интеграция на брандове и да демонстрира 

ангажиране с аудиторията/зрителя:  

• Измерване на цялостното ангажиране 

• Гарантиране на достигането до зрителя (‘cut-through’) 

• Отчитане на ангажирането на зрителите 

Усъвършенстването на технологията и оперативните разходи означават, че вече е възможно 

рутинно да се предлага анализ на проследяването на погледа във видеа с цифрова интеграция 

на брандове. Аудитория за проучването, съответстваща на целевата аудитория, се привлича в 

обществена среда (кафене) и бива приканена да гледа съдържанието, докато движенията на 

погледа им се проследяват с възможностите на стандартен лаптоп.  Резултатите се обобщават, 

анализират и представят като данни и визуални записи (видео). 

 

Резултатите се използват от брандовете, за да проверяват те дали аудиторията се е 

ангажирала с бранда. Като допълнение към това, срещу номинално допълнително заплащане 

аудиторията може да бъде проучвана с въпроси за запомняемостта на бранда, емоционалната 

нагласа към бранда, склонността към покупка и т.н. 

За да извърши анализ на проследяването на погледа, MirriAd изисква да бъдат дадени  

демографски характеристики на целевата аудитория, необходимите мащаби на аудиторията 

(най-малко 25 потребители) и дали ще бъде включено проучване на аудиторията. 
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Бъдещето: постоянно развитие и тестване на пазара 

 

MirriAd непрекъснато усъвършенстват графичните алгоритми, които използват, позволявайки 

работа с по-сложни видео-епизоди. Освен това MirriAd са се ангажирали в няколко области на 

проучвания – като таргетираната реклама, в която на зрителите на едно и също съдържание се 

показват различни рекламни елементи, мобилни устройства и активацията на „втори екран”, 

където към зрителя може да бъде отправен призив към действие, както и разнообразни 

реализации в цифрови мрежи.  Повече информация е достъпна по заявка. 

Таргетирана реклама  

Таргетираните рекламни системи подават реклами директно на база данни за таргетирането 

(информация за това какво харесва зрителят/потребителят и какво е поведението му при 

покупка).  MirriAd развива възможността за таргетиране на цифрови интеграции на брандове, 

синхронизирани с pre-roll реклама.  MirriAd също така реализира възможност за динамично 

осигуряване на елементи, така че интеграциите на брандове да са прозрачно вмъкнати в 

съдържанието според предварително дефинирани правила, включващи географско 

местоположение и други данни.  MirriAd може да подава ‘версии’ на елементите според 

данните за съвместимостта с бранда, получени от етапите на медиа-анализ и маркетингов 

анализ при създаването на инвентара в MirriAd. 

 

Активация на „втори екран” 

Активацията на втори екран осигурява ангажиране в реално време между зрителя на цифрово 

брандирано видео-съдържание по времето на гледане на видеото. MirriAd са стартирали 

мобилно ангажиране с основни брандове в Европа, където приложения за смартфони се 

задействат по време на телевизионна програма, предлагайки ваучери за отстъпка / продуктова 

информация, свързана с интегрирания бранд. Това осигурява по-потапящо преживяване за 
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зрителя, който може да се ангажира с приятелите си или рекламодателя по времето, в което 

гледа видео-съдържание, без да прекъсва преживяването си на съдържанието. 

MirriAd е в състояние да прави това, като вгражда ултразвукови цифрови аудио-маркери 

едновременно с цифровите интеграции на брандове чрез ‘AudioSense’.  Тези цифрови маркери 

или ‘кодове’ задействат приложения, работещи на втори екран. Така например, ако 

потребител на мобилен телефон избере да използва съответното приложение за смартфон, 

събитие може да бъде задействано от видео в точния момент, в който ултразвуковият цифров 

код бъде получен от мобилното устройство, което предизвиква призив към действие без 

присъщото му забавяне. 

 

Вграждане на аудиокод за активация на втори екран 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Поддържани файлови формати 

 

СЪДЪЖАНИЕ С НИСКО КАЧЕСТВО 
(ИЗПОЛЗВА СЕ САМО ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ И ОЦЕНКА) 

QuickTime H264  Файлове с размери, не по-малки от 512x288, 
използвани само за демонстрация и оценка 

DVD или Blue Ray дискове PAL или NTSC, използвани само за 
демонстрация и оценка 

 

СЪДЪРЖАНИЕ СЪС СТАНДАРТНА РЕЗОЛЮЦИЯ – ВИСОКО КАЧЕСТВО 
(МОЖЕ СЪЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕМОНСТРАЦИИ И ОЦЕНКА) 

Файлови формати                               Подробности 

QuickTime кодеци 

IMX 30/40/50 

Некомпресиран YUV 8 bit 

Анимация RGB 8 bit 

 

Видео: 

Размер на кадъра:  PAL 720X576 (PAL)  
720x486 (NTSC) 

Кадрова честота:  25,  29.97 

Аудио: 

Linear PCM: 16/24 bit Big Endian Integer 

Честота на семплиране: 48000 

 

MXF Op1a кодеци 

IMX 30/40/50 

 

Видео: 

Размер на кадъра:  PAL 720X576 (PAL)  
720x486 (NTSC) 

Кадрова честота: PAL 25, 29.97, 30 

Аудио: 

Linear PCM: 16/24 bit Big Endian Integer 

Честота на семплиране: 48000 

 

 

ПРИЕМАМЕ САМО СЛЕДНИТЕ ЛЕНТОВИ ФОРМАТИ 
 
SONY DIGI BETA 
SONY HDCAM 
SONY HDCAM SR 
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HIGH DEFINITION И ФИЛМОВО СЪДЪРЖАНИЕ 
(МОЖЕ СЪЩО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ДЕМОНСТРАЦИИ И ОЦЕНКА) 

Файлови формати       Подробности 

Quicktime HD кодеци: 

Avid DNXHD 185 1080i/50, 
59.94, 29.97 

Avid DNXHD 185 1080p/25, 24, 
23.976 

Avid DNXHD 220 1080i/59.94, 
29.97 

Apple ProRes  422 & 422 HQ 
Всички кадрови честоти 

Sony XDCAM HD422               
Всички кадрови честоти 

Анимация 8 bit 

Видео: 

Размер на кадъра: 1280x720, 1920X1080 

Съотношение на страните: 16:9 

Дълбочина на цвета: 8 bit 

Кадрова честота: 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 

Аудио: 

Linear PCM: 16/24 bit Big Endian Integer 

Честота на семплиране: 48000  

 

MFX Op1a кодеци: 

AVCI 100 AWMA AS-11 spec 

Avid DNXHD 185 1080i/50, 
59.94, 29.97 

Avid DNXHD 185 1080p/25, 24, 
23.976 

Avid DNXHD 220 1080i/59.94, 
29.97 

Sony XDCAM EX & HD422     
Всички кадрови честоти 

Видео: 

Размер на кадъра: 1280x720, 1920X1080 

Съотношение на страните: 16:9 

Дълбочина на цвета: 8 bit 

Кадрови честоти: 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 

Аудио: 

Linear PCM: 16/24 bit Big Endian Integer 

Честота на семплиране: 48000  

 

DPX 
 

Видео: 

Размер на кадъра: 1280x720, 1920X1080, 2048x1080, 
2048x1556, 4096x2160, 4096x3112 

Съотношение на страните: 4:3, 16:9, 1.896:1 

Дълбочина на цвета: 8 bit, 10bit, 12bit RGB 

Кадрови честоти: 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 

Аудио: 

Липсва, отделни BWAV файлове могат да бъдат 
изпращани за аудио на сцена/видеоклип, ако е 
необходимо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Типични нива на обслужване и работен процес  

 

Допълнителна информация по заявка (Service Level Agreement – SLA) 

Кампаниите обикновено могат да бъдат реализирани за 72 часа от приемането на съдържание 

до доставка с интегрирани брандове, заедно със съдържанието за електронни медии. 

Вграждането обикновено се извършва за 24 часа, като допълнително време се отделя за 

селекция на сцени и одобрение от клиента, както е в случая със съдържание, което преди е 

преминало през етапи на медиен и маркетингов анализ с предварително одобрен инвентар, 

заедно с онлайн съдържанието. 

 
 

 

Забележка 1: Зависи от наличието/създаването на графиката на бранда 

 

Забележка 2: Оборотът и работният процес са базирани на концепцията, че клиентите са 

осигурили всички уреждания на правата и регулаторни одобрения преди приемането на 

съдържанието. 
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Примерно споразумение за ниво на обслужването (зависи от договора и 

реализацията) 

 

 

Цифрова интеграция на брандове 
 

Цели и ангажименти за ниво на обслужване 
 
 

 

1. Ангажименти за обслужване от страна на MirriAd 

 

Софтуерна поддръжка Максималният период между публикуването 
от MirriAd на нова тествана версия на 
ZoneSense и внедряването й на сайта на 
партньор. 

90 дни 

Обезпечаване на потребители Максимално време за обезпечаване на нов 
потребител от MirriAd (освен ако Партньор е 
внедрил хъб, в който случай потребителите 
могат да бъдат добавени от Партньора) 

2 дни 

Следене на 
производителността 

Честота, в която MirriAd ще преглеждат 
логове за грешки и предупреждения за 
активна поддръжка. 

На всеки две 
седмици 

Достъпност на платформата Целеви ъптайм за работния процес, свързан 
със софтуерни компоненти, директно 
доставени и поддържани от MirriAd и 
свързани с платформата на MirriAd. 

98.5% 

 

 

 
2. Ангажименти за уреждане на откази от MirriAd 

 

Категория 1 Реакция на отказ Отказ, който предотвратява работата. 3 часа 
Категория 1 Корекция Възстановяване на работния процес. 8 часа 
Категория 2 Реакция на отказ Отказ, който води до влошена или намалена 

производителност. 
12 часа 

Категория 2 Корекция Възстановяване на работния процес. 72 часа 
Категория 3 Заявка Заявка за функция или общо запитване. 5 дни 
Категория 3 Реакция MirriAd не се ангажира да приема всички 

такива заявки, които, когато бъдат приети, ще 
бъдат включени в пътната карта на 
разработката. Освен това, ако заявката за 
функция е уникална за партньора, може това да 
включва заплащане по взаимно споразумение. 

По 
споразумение 
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3. Ангажименти за услуги за вграждане от MirriAd 

 

Приемане на заявен проект за 
вграждане 

Приемане или отхвърляне от MirriAd на 
избрани от Партньор проекти за вграждане – 
от известяване, че селекцията е приключила, 
и той е станал видим за MirriAd. 

6 часа 

Приемане на качеството на 
видеоклип 

Време за MirriAd да потвърди, че клипът, 
получен от Партньора, отговаря на 
минималните базови изисквания за качество. 

4 часа 

Цифрово продуктово 
позициониране 

Вграждане на договорените продукти на 
договорените позиции и промотиране във 
версия на онлайн поточен формат за 
одобрение. 

3 дни 

Незначителна преработка Малка промяна във вграждането, която заема 
същата област от кадъра като оригинала. 

8 часа 

Сериозна преработка Сериозна промяна във вграждането, като 
замяна с алтернативен продукт, или пълна 
промяна на позицията във видеоклип. 

12 часа 

Спазване на референтен 
работен процес за качество в 
електронни медии 

Целеви процент са съответствие на прага за 
референтно качество на Партньор (в 
зависимост от входния капацитет на 
Партньора). 

99.0%+ 

 

 

 
4. Ангажименти на партньора (в локални за съответната страна работни часове) 

 

Приемане на инвентар в 
каталога. 

Модифициране на каталога или одобряване на 
препоръките на MirriAd, показани в каталога. 

8 часа 

Създаване на елемент (когато 
Партньорът създава елемент) 

Време от заявката на MirriAd за вграждане на 
елемент до достъпността му за MirriAd в 
подходящ договорен цифров формат 
(отбележете, че това може да включва 
заснемане, лазерно сканиране или снабдяване 
с изображения от агенция). 

8 часа 

Одобрение на вграждане Време, допустимо в работен процес за 
Партньор, за да осигури одобрение или да 
предостави отказ с причина за отказа. 
Отбележете, че партньорът е отговорен за 
поддържане на веригата на одобрение, 
поддържана от технологията ZoneSense на 
MirriAd. 

8 часа 

 

Забележки: 
� Всички упоменавания на часове и дни са за работни часове / дни. 
� Нормалното работно време е от 9 до 18 часа от понеделник до петък, без официалните 

празници във Великобритания. 
� MirriAd не носи отговорност за предоставено от външни страни оборудване или 

услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Сигурност и конфиденциалност 

 

Обобщение за физическата сигурност на офисите: 

• Следен електронен контрол на достъпа във всички офисни локации на MirriAd  

• Физическа сигурност на фронт-деск 

• Екипите за креативни услуги са разположени на собствена защитена локация (с 

контрол на достъпа) 

• Сървърна зала с отделна система за сигурност при влизане 

• Физическите медийни носители се съхраняват в защитено заключено хранилище на 

място, с контролиран достъп и журнал за достъпа 

• Всичкото съдържание, получено на физически носител или прието електронно, се 

отбелязва в журнал, като инструкциите на клиентите са вградени в процеса на 

приемане (т.е. дали да бъде върнато, унищожено или съхранявано в защитена среда). 

 

Обобщение за сигурността на файловете 

• Само кадрите за позициониране се предават през защитена мрежа 

• Всичкият контекст за сюжета на видеото се премахва, аудиото се премахва. 

 

Обобщение за сигурността на служителите 

• Проверка на персонала на всички локации  

• Споразумения за неразгласяване и поверителност във всички договори на служители 

• Като цяло, ако са включени външни страни, MirriAd се придържа към стриктен режим 

на споразумения за неразгласяване. 

 

Обобщение за сигурността на съдържанието 

• Съдържанието за предварителен преглед се подава поточно от защитените сървъри 

на MirriAd, разположени в Telecity, Docklands 

• Уеб-базирани онлайн услуги като онлайн работният процес или борсата използват 

HTTPS 

• Уеб-базирани онлайн услуги като онлайн работния процес или борсата използват 

отделни потребителски имена и пароли 

• Достъпът до хъб е разрешен единствено през VPN или SSH 

• Защитеният трансфер на файлове използва отделни потребителски имена и пароли за 

всеки потребител на системата 

• Защитеният трансфер на файлове използва протокола SFTP  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Патенти и търговски марки 

 

MirriAd и ZoneSense са регистрирани търговски марки.  

 

Технологията на MirriAd понастоящем е защитена от следните заявки за патенти.   

 

• Заявки за патент във Великобритания с номера GB 0623411.6 & GB 0624789.4 

• Заявка за патент във Великобритания с номер 0809631.5 

• Заявка за патент в САЩ с номер 11/701,822 

• Заявка за международен патент PCT/GB2007/004491 

• Заявка за международен патент PCT/GB2009/001339 

 

 

MirriAd непрекъснато разширява патентното си портфолио според нуждите си и ще защитава 

неотклонно интелектуалните си права. 

 

 


