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Intro



Schibsted Marketing Services, Kyst
• Betjener Fylkene Rogaland og Vestland 

• Bergen 41 årsverk, Stavanger 30 årsverk og Haugesund 2 årsverk 
• Fysiske kundermøter fra Florø i nord, Geilo i øst og Flekkefjord i sør
• Vil omsette annonser for i overkant av 400 mill i 2022

• Hvorav ca 20% print





Rikets tilstand







Den digitale veksten følger nedgangen i print





Prognoser 2023





Svingninger i medieinvisteringer har historisk korrelert tett 
med svingninger i BNP



Er festen over?



IRM sin prognose er en moderat vekst på 3,3%



Krig i Ukraina, renter og høy prisøkning på mat 
og drivstoff skaper bekymringer i befolkningen 

Kilde: Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted 19-29 august  2022 Utvalg: 1000



Frykten for en nær 
forestående økonomisk 

nedtur har økt
..men, er det bare mørke skyer i horisonten?







52%
Reise

62%
Restuarantbesøk

63%
Shopping

48%
Kulturopplevelser

Dette sier vi at vi skal gjøre mindre av

Kilde: Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted 19-29 august  2022 Utvalg: 1000











Tror det er viktig å planlegge 
for forskjellige scenario



Grunn til håp…?



Sier de kommer til å kjøpe det 
samme eller mer av forbruksvarer 

og tjenester som før

57%
Kilde: Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Schibsted 19-29 august  2022 Utvalg: 1000



I gode tider, bør du annonsere.

I usikre tider, må 
du annonsere

Kilde: Marketing in Times of Crisis and Recession -a brief overview by Global Research & Effect



Forskning om markedsføring i krisetider

Bevar eller øk markedsføringen, så tar du markedsandeler

Kutte Bevare Øke 

Prosentpoeng økning i markedsandel første 2 år av normalisering 

3x høyere 
markedsandeler!

Endring i marketing-spend i krisetid

Kilde: Hillier, Tony: Successful Competitive Strategies for Recession and Recovery. Gjengitt i Ogilvy Asia: Making 
brands matter in turbulent times: HOW TO STEER BRANDS THROUGH A CRISIS Beyond COVID-19



Studie 
Effekten av 

nyhetsmedier i den 
digitale kundereisen 

 



Hovedfunn fra studien
Studie - Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereisen

Kanaler som er typiske for nyhetsmedier, er 20% mer effektive enn 
andre medier

 Print 
presterer bedre enn snittet av 

mediekanaler

Online video 
har høyest ROI

Display 
i nyhetsmedier er mye mer 
effektiv enn annen display



De fleste konverteringene via display skjer i 
nyhetsmedia
Studie - Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereisen

Nyhetsmediene har
64% høyere ROI
enn andre alternativer 

innen online display

59% av alle 
konverteringer innen 

display skjer via 
nyhetsmedier

Kilde: Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereise, 2022



Norske aktørers dekning i Norge:

Undersøkelse: Forbruker & Media '22/1 - MGI (P12+)  *DIAR er kun digitalt

Aller 
(db.no, sol.no)

Schibsted 
(inkl. FINN)

Diar* 
(Aller + Amedia)

TV2
(Linær + TV2.no)

Amedia 
(ink. Nettavisen)

Daglig dekning

65% 91%

47% 72%

Ukentlig dekning

49% 71%

54% 76%

56% 76%



Tilliten til norske medier er sterk og økende
Hvilken tillit har du til hver av disse institusjonene og aktørene?
Andel som oppgir 6 eller mer på en skala fra 1-10. 

Kilde: Arendalsuka tillitsbarometer rapport juni 2022



Trygg kontekst

67%
høyere “Brand lift” 

på annonser i 
premium kontekst

-Comscore 



Mediekanalens troverdighet, identitet og 
trygge miljø smitter over på annonsøren

48%
økning i oppmerksomhet 

dersom annonsen plasseres 
ved siden av relevant 
redaksjonelt innhold

Annonser plassert ved 
siden av relevant 
redaksjonelt innhold



+44%
større sannsynlighet for at man har tillit til en 
annonse vist på en nyhetssite, sammenlignet 

med i et sosialt medium 

(Lumen & Outbrain 2019)



0.414

0.289
Annonsørens 
troverdighet

Publisistens troverdighet 
smitter over på annonsens troverdighet

Kilde: Choi & Rifon (2020)) Antecedents and Consequences of Web Advertising Credibility: A Study of Consumer Response to 
Banner Ads, Journal of Interactive Advertising

1,4 ganger 
viktigere!

Nettsidens 
troverdighet

Faktorer som 
påvirker 

troverdigheten 
til en annonse



Det er

23%
mer sannsynlig at leserne får 

med seg innholdet på premium 
nyhetssiter enn på sosiale 

medier

Brukere scroller

50%
saktere på premium nyhetssiter 

enn på sosiale medier

Kilde: Teads  & Kantar  Milward Brown 2017



Når mottakerne opplever 
annonsen som relevant er de 
5,8 ganger så tilbøyelige til å 

kjøpe produktet 

Kilde: Schibsteds benchmarkdatabase for digitale effektmålinger

KONTEKSTUELL MÅLSTYRING 
ØKER RELEVANSEN TIL DITT BUDSKAP













Fallet på lineær TV fortsetter, fremdeles få fullverdige alternativer



Bruk av data i 
markedsføringen, har 
dannet grunnlaget for 
å skape interesse og 

handling hos 
brukerne

Re-targeting

Datamålgrupper

Dynamisk retargeting

CRM matching

Et digitalt landskap i endring
Bruk av data har blitt mer utfordrende



Safari

35%
Firefox

3%
Edge

7%
Samsung

4%
Chrome

50%

Halvparten av brukerne er allerede cookieløse!

Mange nettlesere blokkerer 3.parts 
cookies NÅ

Kilde: Statista aug 2022



Målstyring kan ikke lenger 
berikes av data samlet på 
tvers av publisister

Det blir vanskeligere å 
styre frekvens på tvers

Hvordan vi måler 
effekt endres

1.

2.

3.

Hvordan påvirker 
dette annonsørene 

og oss?



Hva kan vi gjøre?



De digitale 
annonseinntektene er 
en funksjon av 3 
variabler:



Understanding ad inventory revenue drivers
Ad format strategy considerations for your site

Ad impression volume
Number of ad placements 

and total traffic volume

Standard vs premium formats
Price per ad impression vs total ad 

impression demand

Revenue types
SOV (share of total impressions))

CPM (cost per thousand impression)
CPC (cost per click)

Demand/Sales channels
Ad format availability across 

sales channels

Site type
Different site types drive different 

user behaviour and impact ad KPIs

Context
General or special interest 

audience 



● Øke trafikken

● Fokus på yield/pricing

● Øke annonsemengden
● Endre rekkefølgen på annonseplasseringene
● Endre annonsetettheten, front og seksjoner
● Kun tillate store (mer lønnsomme) format
● Flere format som støtter Fullscreen
● Redusere redaksjonelle widgets
● Dynamisk varelager

Bruk A/B testing for å se på effekt for brukeropplevelsen



Programmatic first?





Print presterer 24% bedre enn snittet av 
mediekanaler
Studie - Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereisen

Print er 
salgs-

utløsende

Nyhetsmediene har 
33% høyere ROI 
enn andre publisister 

innenfor 
print-kategorien

Kilde: Effekten av nyhetsmedier i den digitale kundereise, 2022







Spørsmål?


