Odpovede na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania ku dňu 12.08.2020:
„Personalizované video pre on-line kampane - smart energetické a bezemisné
poradenstvo na mieru“
Otázka č. 1:
Je možné zasielať iba SMS a e-maily? MMS je obmedzená veľkosťou, video súbor bude trpieť
nízkou kvalitou a krátkou dĺžkou. Preto ich odporúčame nevyužívať.
Odpoveď č. 1:
Za nosný považujeme emailový a SMS kanál.
Otázka č. 2:
Je možné zasielať SMS a e-maily vo forme osobného oslovenia a pripojeného krátkeho odkazu na
osobnú personalizovanú video web stránku (s automatickým začatím prehrávania videa)? E-mail v
tele správy potrebuje JS kód na prehratie videa, čo znižuje úspešnosť doručenia a zvyšuje
pravdepodobnosť, že správa skončí v SPAM-e. Vďaka navrhnutej forme vieme zvýšiť percento
doručenia a efektívne kontrolovať štatistiky prehratí.
Odpoveď č. 2:
V súčasnosti sme rovnako zákazníkom zasielali email s personalizovaným oslovením,
sprievodným textom a obrázkom, ktorý miernym pohybom a formátom simuloval video, po kliknutí
na obrázok v tele emailu bol zákazník nasmerovaný priamo na prehratie personalizovaného videa
– server poskytovateľa služby.
Rovnako evidujeme pri personalizovaných videách nadpriemernú otváranosť.
Otázka č. 3:
Predmetom obstarávania je vytvorenie a následne vygenerovanie 180 tis. videí – znamená to
export videa 180 tisíc krát?
Odpoveď č. 3:
Áno, dodávateľ služby dostane databázu na základe ktorej vygeneruje celkovo počas doby plnenia
zmluvy 180 tis. jedinečných odkazov (meno zákazníka, spotreba zákazníka, doba – počas ktorej je
zákazníkom SPP, vybraná kombinácia rád), ktoré budú zákazníkom zasielané prostredníctvom
SMS/MMS a email kanálov.
Otázka č. 4:
Jedná sa o vytvorenie viacerých druhov videí – na základe jednotlivých druhov poradenstiev,
scenárov (max. do 10 druhov), vrátane kompatibility s interne vytvoreným scenárom. Znamená to,
že scenár napíšete vy? Aká má byť maximálna dĺžka videa? Budete žiadať aj animácie?
Odpoveď č. 4:
Áno, scenáre pripraví spoločnosť SPP, následne ich dodávateľ vizualizuje, vyberieme si vhodný
vizuál, ktorý sa následne animuje pre každý scenár – energetickú radu samostatne, vzniká tak
možnosť videá (animácie) voľne kombinovať do celkov, v závislosti od toho je aj dĺžka videí,
spravidla je video tvorené dvoma scenármi – radami. Maximálne pôjde o dĺžku 2 minút.

Otázka č. 5:
Vytvorenie personalizovaných videí pre SMS/MMS kampaň a príprava 30 tis. modifikácií pre účely
zasielania formou personalizovanej SMS/MMS správy, pre zákazníka spoločnosti SPP na jeho
telefónne číslo. Jedná sa o vytvorenie viacerých druhov videí – na základe jednotlivých druhov
poradenstiev, scenárov (max. do 10 druhov), vrátane kompatibility s interne vytvoreným
scenárom. Toto sú zvlášť videá ku SMS a MMS? Čiže dohromady sa jedná o 20 videí? Spolu s
tými cez email?
Odpoveď č. 5:
Počas doby plnenia zmluvy zašleme zákazníkom 180 tis. videí = unikátnych odkazov, z toho 30 tis.
na tel. číslo, formou SMS/MMS správy a 150 tis. formou emailu.
Videá môžu byť rovnaké pre oba kanály, v závislosti od výberu na základe dátovej analytiky (nie
každé rada sa totiž hodí každému zákazníkovi).
Otázka č. 6:
Príprava videa a požiadavky sú nám jasné. Vo výzve sa však spomína aj dodanie URL adries, kde
sa tieto videá budú kombinovať.
Prosíme zodpovedať:
1. Je úlohou dodávateľa v tejto výzve zabezpečiť aj realizáciu resp.
naprogramovanie takého riešenia?
2. Ide len o "archiváciu" sprístupnenie videí pomocou hyperliniek pre spoločnosť SPP?
Odpoveď č. 6:
1. Úlohou dodávateľa je zabezpečiť 180 tis. jedinečných odkazov pre 180 tis. zákazníkov, z našej
strany budeme dodávať priebežne v priebehu roka databázy, ktoré sumárne pokryjú tých 180
tis. zákazníkov.
Dodávateľ teda na základe dát – dohodnutej štruktúry bude schopný vygenerovať potrebný
počet videí pričom zohľadní jedinečnosť v podobe mena zákazníka, jeho spotrebe, či dobe –
ako dlho je zákazníkom SPP.
2. Jedinečný odkaz prelinkuje zákazníka na server dodávateľa, kde si bude vedieť video spustiť,
pozadie stránky na ktorej bude video bude vo firemných farbách, či farbách dohodnutého
vizuálu, rovnako požaduje aj archiváciu minimálne 4 týždne, aby sa prípadne vedel zákazník
k videu vrátiť.
Otázka č. 7:
Za našu spoločnosť máme jednu doplňujúcu otázku, resp. upresnenie si pojmov:
Pri personalizovanom videou je pojem “personalizácia" jasný - moja otázky smeruje na pojem
“video" a to, či sa myslí celo-animované video alebo video so “živým” človekom?



Ak ide o video so “živým” človekom, či má byť použitý váš korporátny herec, ak je
zadefinovaný, príp. jeho hlas alebo je casting na našej spoločnosti.
Ak má byť video celo-animované, opäť podobná otázka - či má byť použitý hlas vášho
korporátneho herca alebo je hlasový casting na našej spoločnosti.

Odpoveď č. 7:
Presný formát bude dohodnutý v procese prípravy. Animáciu, hlasy zabezpečuje dodávateľ,
pričom spoločnosť SPP si vyberie vyhovujúcu. (V predchádzajúcom období sme mali animáciu,
ktorá bola nahovorená, dodávateľ vybral trojicu hlasov, z ktorých sme si vybrali najvhodnejší.)

