Odpovede na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania ku dňu 17.08.2020:
„Personalizované video pre on-line kampane - smart energetické a bezemisné
poradenstvo na mieru“

Otázka č. 8:
Máme ako dodávateľ poskytovať SMS/MMS bránu?
Odpoveď č. 8:
Zaslanie SMS/MMS si vieme zabezpečiť. Od dodávateľa potrebujeme zabezpečenie jedinečných
odkazov pre zákazníkov.
Otázka č. 9:
Je SW platforma na zasielanie e-mailov na našom výbere a musí
špecifikovanú funkcionalitu a kompatibilitu? Resp. Je podmienkou Mailchimp?

mať

nejakú

Odpoveď č. 9:
Zasielanie emailov je v réžii spoločnosti SPP.
Otázka č. 10:
Aký je predpokladaný objem dát od roku 2017 ktoré majú prejsť do nášho online prostredia?
Odpoveď č. 10:
Nepôjde o load historických dát, spolupráca bude postavená na zaslaní dtb pre danú kampaň zo
strany spoločnosti SPP a následnom vygenerovaní jedinečných odkazov = videí pre
požadovaných zákazníkov zo strany dodávateľa, čo si vymeníme emailom.
Otázka č. 11:
V prípade, že sú to existujúce videá alebo iný kontent aké sú to formáty?
Odpoveď č. 11:
Pre lepšiu predstavu pripájame odkaz.
https://www.youtube.com/watch?v=4mPiNAcFM1g
Otázka č. 12:
Je podmienkou, že SW platforma musí bežať lokálne na nami prenajatých serveroch v SR alebo
môžeme použiť cloudové riešenie kdekoľvek vo svete? Je k tomuto bodu bližšia špecifikácie
bezpečnostnej policy?
Odpoveď:
Odpoveď č. 12:
Dodávateľ nepracuje s osobnými údajmi zákazníkov, teda osobné údaje nie sú súčasťou videí,
z tohto pohľadu požadujeme predovšetkým funkčnosť prehratia videa v známych prehliadačoch
a na smart zariadeniach pri istej úrovni pripojenia, to sú požiadavky, ktoré by malo ponúknuté
cloudové riešenie spĺňať.
Otázka č. 13:

Môžete nám zaslať referenčné video (ak existuje hocikde vo svete), ktoré by reprezentovalo vašu
predstavu o kreatívnom a kvalitatívnom spracovaní obrazu a zvuku?
Odpoveď č. 13:
V minulosti sme mali nasledovné - hrané video, neskôr však aj animovaný vizuál.
https://www.youtube.com/watch?v=4mPiNAcFM1g
Otázka č. 14:
Videá budú hrané, t.j. bude v nich živý moderátor / herci?
Odpoveď:
Presný formát je na vzájomnej dohode, odporúčaniach v súvislosti s marketingovými trendami,
zvýšením efektivity kliknutí, pozretí videí.
Otázka č. 15:
Budú oslovenia iba krstným menom?
Odpoveď:
Áno, dodávateľ nepríde do kontaktu s osobnými údajmi zákazníkov.
Otázka č. 16:
Aký je počet krstných mien ku ktorým budeme vytvárať oslovenia pre pilotný mesiac 10/2020?
Môžu byť tieto oslovenia v rámci grafiky, alebo budú natočené živým moderátorom?
Odpoveď č. 16:
Na vzorke cca 10 tis. videí sme mali približne 500 rozličných krstných mien, teda predpokladáme
približne 5% z celkového počtu 30 tis. jedinečných odkazov určených pre pilotný fázu.
Oslovenie krstným menom však nie je jediným unikátnym prvkom, ďalším je napr. spotreba
zákazníka, či obdobie ako dlho je zákazníkom, prípadne vybraná zľava.
Či pôjde o hrané video alebo animáciu je na vzájomnej dohode, v oboch prípadoch sme však mali
krstné mená nahraté hlasom, hodnoty boli len vizualizované.
Otázka č. 17:
Aké nároky prípadne predstavy máte v súvislosti s prípadnými animáciami (2D/3D) čo sa týka
rozsahu a zložitosti pri jednotlivých druhoch videí. Viete zaslať link na hocijaké video, ktoré by
čo najviac reprezentovalo vašu predstavu?
Odpoveď:
Štandardne nám dodávateľ vytvoril trojicu vizuálov vo firemných farbách, podľa aktuálnych
marketingových
trendov,
v minulosti
napríklad
nasledovné
video
https://www.youtube.com/watch?v=4mPiNAcFM1g, neskôr sme však mali aj plne animované
videá, 3D formát určite nie.

