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Vi ser et stadig fallende TV-konsum, parallelt som mediekonsumet 
flytter seg over til et stadig mer fragmentert digitalt medielandskap. 



Kommunikasjonsoppgaven er fortsatt den samme
Vi skal påvirke valg



Vi er ikke så rasjonelle som vi tror…

De fleste valg er emosjonelle og basert på «magefølelse» 
(det som er kjent og trygt).



Følelser påvirker beslutninger,
driver emosjonell respons, og øker reklameeffektivitet



Hva kreves for å få forbrukers oppmerksomhet?



Og vi må bruke flere kanaler for å sikre gjennomslagskraft

Starcom benchmark, Starcom Multimediaplanner



Vi må identifisere kanal-miksen som sikrer både rekkevidde 
samt høy impact i målgruppen
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Egne kanaler er ikke nok- det må støttes
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Valg av kommunikasjonskanaler må speile mediekonsumet 
til målgruppen.



Digitale plattformer dominerer- og det er mer fragmentert
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Attention
Limited resource

Information
Increasing exponentially

Competition for attention
Increasing exponentially

Informasjonen i medieuniverset øker stadig men forbrukers
kapasitet/  oppmerksomhet er uendret

*Nordic medialandscape 2018



Hvordan skal vi klare å nå frem til en så kresen 
målgruppe som de unge?



RELEVANS
HVORDAN

vi snakker til forbruker 
(= innhold, budskap)

HVOR
(= kanaler, 
kontekst)



Målgruppen er ikke én masse

«We’re all individuals»



Men det er mange likhetstrekk

Video og sosiale 
medier dominerer..

..og levende bilder gir 
best effekt

Godt skreddersydd 
innhold er nøkkelen..

..distribuert i «de 
unges» medieflater
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Content 
marketing

Online video & 
sosiale medier

SEM 

Nyhetsbrev, SMS, 
App, m.m



"Facebook users spend an average of 1.7 
seconds with any piece of mobile content 
on the platform […]"

Kilde: https://bit.ly/2pT10rV

LOL. VI BARE 
FRONTLOAD'ER 

BUDSKAPET!



FØR: NÅ:



Presisjonen i digitale kanaler har aldri vært bedre

"SITUASJON" KONTEKST INTERESSE



Prisen for utvikling av godt innhold kan regnes hjem
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CPO

CPM

CPC

Pris

Relevance score

Kilde: Facebook Business Manager



KJENNSKAP

VURDERE

VELGE

ERFARE

Kjennskap gjennom relevans



TV-reklamer klippes ofte om og distribueres på nett
PREROLL PROGRAM



Tilpasset innhold gir økt oppmerksomhet
PREROLL PROGRAM

Jon 
Martin



Dette kan man også gjøre i stor skala



R.I.P displaybannere anno 2015



Fra "løp og kjøp" til underholdende budskap



"Men blir det ikke veldig små volumer?"



Hva er dynamiske bannere?



Teknologi som muliggjør masseproduksjon av kreativer ved 
å identifisere ulike elementer i annonsen…



…som enkelt kan oppdateres i en feed

Målgruppe Bg_farge Header Bilde Produkttittel Pris

Ung kvinne #f5ecdc Spice up your life chilicheese.png Chili Cheeseburger 20,-

Ung mann #f5ecdc Sterk nok? chilicheese.png Chili Cheeseburger 20,-

Ung kvinne #f5ecdc #Lykke! crispychicken.png Crispy Chicken 29,-

Ung mann #f5ecdc Fried chicken? Yes please. crispychicken.png Crispy Chicken 29,-



Og spillerommet med en slik rigg er enormt

31.des. 
Kongens nyttårstale. Trafikk routet til 

NRK direktesendt webTV



Live nå: Samme rigg, nytt uttrykk og flere kanaler



KJENNSKAP

VURDERE

VELGE

ERFARE

Vurdering gjennom relevans



Låne kredibilitet gjennom relevante samarbeid 







Med godt innhold kan man tillate seg lengre 
sekundlengder – også i digitale kanaler
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KJENNSKAP

VURDERE

VELGE

ERFARE

Salg gjennom relevans



-21%

+27%

Peugeot: Dynamiske annonser ga lokal suksess

Sentralstyrt budskap, 
som raskt kan endres

Leasing / kjøp m/lokale 
priser

Tilpasset 
målform

COTY knapp endres 
med et tastetrykk

Din nærmeste forhandler 
basert på GEO/Lokalavis



Førte til dobling av konverteringsraten, halvering av kost per konvertering og 
1,5 ganger flere konverteringer

Først halvår 2016 Andre halvår 2016 Første halvår 2017

Konverteringer Kostnad
1,5X

Telenor Bredbånd – Målgruppetilpassede lokalbudskap



Taktisk materiell trenger ikke være dørganes kjedelig





Oppsummering



Dagens mediebilde har aldri gitt større muligheter

Mediekonsumet er 
høyest på digitale 

kanaler
Vær tilstede der 

kunden er

Annonsestøyen øker, 
og 

oppmerksomheten til 
forbruker er 
begrenset

Vær relevant

Vi har aldri hatt bedre 
data og innsikt i 

hvor/når vi potensielt 
kan være aktuell for 

forbruker.
Tenk hele 

kundereisen 



Relevans og godt innhold er nøkkel til suksess

Målretting og 
budskap må spille 

på lag

Lån kredibilitet av 
samarbeids-partnere.
Men pass på at det 
er match mellom 

merkevaren/
budskapet og 

partner

Prøv, feil, lær av det 
– Repeat

Tør å utfordre 
"etablerte 

sannheter". 



Takk for oss!
hilde.gammelsaeter@starcom.no

roar.aarhus@starcom.no


