
Valutno merjenje 

zunanjega oglaševanja v Sloveniji:

implementacija mednarodnih standardov



Komponente pri merjenju 

zunanjega oglaševanja

– integriran pristop

Klasifikacija

površin

Podatki o 

prometu

Prometna 

študija
Študija

vidnosti



Ključne definicije

 Pretok (Flow)

 Število vseh, ki gredo v enem tednu mimo 

specifične površine

 OTS/OTC – Opportunity-to-contact

 Število vseh, ki so v enem tednu na svoji poti 

imeli možnost videti površino

 VAC- Visibility Adjusted Contact

 Število vseh, ki so v enem tednu dejansko videli 

oglas (“eyes-on”)



Izvajalci prometne študije



Metodologija prometne študije

 Določitev reprezentativnega vzorca za Slovenijo
 Vzorec naročen na Zavodu za statistiko RS 

 Enakomerna statistična razporeditev glede na starost, spol, 
prebivališče, prihodke in delovni status

 Geografska razpršitev po krajih in okrajih

 Izključitev netipičnih udeležencev v prometu kot so npr. 
Profesionalni vozniki (vozniki avtobusov in taksijev)

 Face-to-face intervjuji izvajani v obdobju 
may - november 2007 

 Random izbor respondentov znotraj gospodinjstva

 Podatki zajeti enakomerno za vse dni v tednu in za vse ure 
dneva



Pregled metodologije

Cilj: zajeti in projecirati podrobne prometne 
navade odraslih Slovencev
Velikost vzorca 2,000 respondentov s ciljem zagotoviti 

solidno statistično ekstrapolacijo

Velik vzorec respondentov, ki so izpolnjevali dnevnik 
vseh premikov skozi sedem zaporednih dni

• Zapisovanje vseh premikov izven doma skozi vseh sedem dni

• Upoštevanje vseh oblik transporta (peš, s kolesom, z javnim 
prevozom, z avtom itd.)

• Visoka stopnja zanesljivosti podatkov

• Dnevniška metoda je bolj natančna kot priklic za to obliko 
študije (alternativa je GPS, ki pa ima svoje slabosti)



Digitalizacija podatkov prometne študije



Vnos površin v GIS



Podatki o pretoku prometa

Uradni podatki o štetju prometa(DDC, MOL, 

MOM), povezani z digitalnimi kartami

Vsaka površina, ki je bila s pomočjo GPS 

lokatorja geopozicionirana na digitalni karti, 

je dobila povezavo z ustreznim podatkom o 

štetju prometa na odseku ceste, kjer se 

nahaja



Sezonskost neosvetljenih objektov
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Umerjanje faktorja vidnosti bazira na naboru različnih 

kognitivnih študij vidnosti:

Študije vidnosti

 Eye – movement laboratorijske raziskave na velikih 
vzorcih

• Pešci in njihovo dojemanje okolice

• Upoštevanje hitrosti in oddaljenosti od objektov

 Dodatne študihe
 Uporaba eye tracking kamer v avtomobilih

 Študija odstopanja od obnašanja v urbanem okolju (na 
podeželju - Skandinavija)

 Dokaz o obstoju identičnosti kulturne vizualne 
percepcije



• Izvajano z daljinsko vodeno eye tracking kamero

ki je gibljiva in dovoljuje naravno premikanje glave

• Gibanje očesa spremlja infrardeči žarek

usmerjen direktno v očesno zenico

• Gibanje očesa je kalibrirano z 

9. točkami na platno

• Natančnost spremljanja gibanja 

očesa +-1%





Nottingham Drivers Study

Potrjevanje in izboljšava laboratorijskih študij



Ključni elementi vidnosti

Velikost

Oddaljenost od roba cestišča

Kot površine glede na smer vožnje

Razdalja, s katere je mogoče površino zaznati

Komplekstnost okolice površine

Osvetlitev

Zakritost, obstrukcija površine



Nov način zakupa zunanjega oglaševanja

Od panojev do kontaktov



CAFAS – Cover & Frequency Analysing System
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