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Lokal & digital 2022



• Prosjektleder Espen: Introduksjon av prosjektet
• Grunnlegger Mikal Rohde - Adnuntius: Gjennomgang av løsningen 
• Redaktør Nils Kåre Nesvold: Hvorfor ønsker Fjell-ljom en selvbetjeningsløsning for 

annonsering?

Agenda
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Markedet 

3

• Det relevante digitale annonsemarkedet for publisister i Norge er ca. 3-3,5 mrd. NOK
• I tillegg til dette har sosiale nettverk kapret rundt det samme beløp,  3-3,5 mrd. NOK 
• Facebook har lært mindre og mellomstore annonsører til å legge inn sine annonser 

selv
• Schibsted (AdMarket) og Amedia (Vise) har lansert sine egne selv-betjeningsportaler

• Gå mot mindre annonsører som gjør jobben selv (fra sosiale medier), og sparer 
administrasjon ved at annonsøren betaler med kredittkort 

• Tilbyr løsninger for litt større lokale annonsører som kan ta mer av jobben selv - som 
både kan betale med kredittkort eller få faktura fra publisisten

• LLA har starte et testprosjekt med 3 nettsteder som skal prøve ut nye løsninger. 
Målet er at vi skal lære og erfare for å ta mer av dette markedet lokalt
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Eget salg 

LLA salg 

Programmatisk 

C-ALT Markedsplass

Selvbetjening 

En av flere veier inn til publisistens varelager 
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• Med ny teknologi kan et nettsted enkelt 
knytte seg til flere annonsekilder, i tillegg til 
det salget som gjøres av egne selgere

• Alt skjer sømløst uten at publisisten gjør 
særlig annet enn å bestemme hvordan man 
ønsker prioritering av annonser

• For små nettsteder kan Adnuntius levere 
hele infrastrukturen for publisisten, i en enkle 
implementering



På nettstedet og mobil 
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Markedsføring av tjenesten 

Annonse som leveres 



• Tilby et system som gjør det mulig å lage (drag & drop) en kampanje gjennom enkle og 
intuitive steg

• Annonsør kan booke flere kampanjer og størrelser samtidig. Kopier tidligere brukte  
kampanjer kan med et klikk gjenbrukes til nye kampanjer

• Last opp og endre ditt annonsemateriell når du vil
• Gjør endringer på kampanjer basert på resultater og innsikt annonsøren erfarer fra 

kampanjen
• Dere som publisist har egen admin tilgang til alle kampanjer som lages og kan supportere 

og rapportere på alt som skjer
• Dere kan sette er god og fast minimumspris for plasseringen
• Dere får oppgjør en gang pr måned fra Adnuntius  

Hva ønsker vi å oppnå?

6



Inviter kunden inn i tjenesten (portalen til Fjell-ljom)
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1. Skap en konto 
2. Lag en annonse
3. Bestem et budsjett 
4. Betaler 
5. Kampanjen er klar 



Registrere kampanje og følg den opp
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1. Lag en annonse
2. Bestem et budsjett 
3. Betal 
4. Kampanjen er klar 
5. Når nettstedet har godkjent 

annonsen er det aktiv 
6. Følg utvikling på kampanjen 



Så betaler du 
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Kampanjen vurderes og godkjennes av nettsted
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Kampanjen leverer (dette ser annonsøren)
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Rapporter på alt! 

12Automatiske rapporter settes opp for annonsørene

Rapport på nettsted

Rapport på annonsør
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