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AGENDA

• Kort om Mediebyråforeningen

• Års barometeret 2019 oppsummert

• Prognoser 2020
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MEDIEBYRÅFORENINGEN

• Etablert i 2011 

• Styrke mediebyråenes posisjon og omdømme

• Vår visjon; «Den viktigste stemmen i kommunikasjonsbransjen»
Vår misjon; Bidra til at mediebyråene er annonsørenes viktigste samarbeidspartner  

• Aktiviteter; 
Rapportering av omsetningstall 
Kurs i mediestrategi  
Young Media Lions 
Mediedagen
Kvinnesatsing OPP  

Kronikker, innlegg og PM. (500 oppslag i 2019)
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2019 – HVA TRODDE VI  PÅ VED ÅRETS BEGYNNELSE?

• I 2018 fikk vi en liten vekst i reklamemarkedet, Mye kan tyde på at vi får en svak oppgang også i det 
året som vi nå nettopp har startet.

• Det er en kjensgjerning at mange reklame-millioner er blitt flyttet fra tradisjonelle til digitale 
medier – det fortsetter

• Vi ser også at reklameomsetning er blitt flyttet fra redaksjonelle til ikke-redaksjonelle medier i en 
større grad. Det fortsatte i 2018, og vil nok fortsette ytterligere i 2019. Dessuten har vi sett en 
utvikling hvor reklameinvesteringer har gått i disfavør norske og nordiske medieselskaper – og i favør 
de multinasjonale, og da spesielt søk og sosiale medier.

• Vi har sett at norske og nordiske medieaktører har tapt betydelige beløp i reklameomsetning – og 
vi har sett at multinasjonale selskaper – type Google og Facebook – har tatt tetposisjonene. Estimater 
fra GroupM viser at Facebook, Google og SnapChat totalt i 2019 vil omsette for snaue 7 milliarder 
kroner i det norske markedet.

• Lineær  TV er ikke død – og ganske langt fra døden slik situasjonen er i dag. Tallene fra 
Mediebarometeret 2018 viser imidlertid at vi kan få en mediehistorisk endring på barometeret i år. 
For i 2018 landet TV på 3,58 milliarder NOK mot internetts alle kategorier på totalt 3,54 milliarder 
NOK. Mens det skilte en halv milliard mellom de to kanalene i 2017, var avstanden på under 50 
millioner i 2018. 
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ÅRSBAROMETER 2019

Det er nok flere årsaker til nedgangen som vi ser fra 2018 til 2019. 
• En av årsakene er den generelle nedgangen i omsetningen av tradisjonell og digital reklame. 
• En annen årsak er at noe av kommunikasjonsinvesteringene ikke går gjennom mediebyråene, slike som privat og offentlig sektors
investeringer i egne kanaler og eget innhold, 

Annet;
• Kun to kanaler kan vise til vekst fra 2018 til 2019. Det er utendørs og kino.
• TV – går tilbake med 7,6%
• Internett som kategori går for første gang forbi TV og har størst markedsandel med 36,7 %
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REKLAMEOMSETNING – TOTAL MARKEDET
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DETTE S IER ANNONSØRENE

• 7 av 10 vil øke satsing og bruke mer penger på innholdsmarkedsføring, 
både i redaksjonelle og egne kanaler

• Annonsørene vil dempe reklametrykket, men øke totale kommunikasjons-
budsjettet og da i egne kanaler, eide og leide

• Tv vil fortsette nedgangen i reklame. Blant de største annonsørene sier 
39% at de vil kutte tv-budsjettet

• Annonsører har svekket tro på «inhouse-løsninger». Og 45 % svarer de 
har undervurdert hvor ressurskrevende det er med inhousing av 
markedsføringsoppgaver

• Annonsørene er sterkt bekymre for multinasjonale medienes sterke 
dominans og de heier på norske mediehus
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STØRRE GLOBAL KONKURRANSE

10



11.02.2020

6

INFLUENCER MARKEDSFØRING
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RADIO
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LEVENDE BILDER
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HVOR HENTER VI  NYHETER?
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PROGNOSE 2020

• Internett; Frem 1,6% (Tilbake 1,5 %)

• TV (linær); Tilbake med 4 % (Tilbake 7,6 %)

• Radio; Tilbake 6 % (Tilbake 11,0 %)

• Kino: Frem 5 % (Frem 1,2 %)
• Utendørs; Frem 4 % (Frem 5,8 %)

• Dagspresse; Tilbake 13 % (Tilbake 16,9 %)

• Ukepresse; Tilbake 14 % (Tilbake 23,7 %)
• Fagpresse; Tilbake 2 % (Tilbake 11,0 %)

• DM; Tilbake 2 % (Tilbake 7,2 %)

• Totalmarkedet; Tilbake mellom 1 – 2 %
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OPPSUMMERT «ISAMME SPOR»

• Bransjeglidning

• Oppkjøp og og sammenslåinger

• Spesialisering kontra bredde

• Noe inhousing, men ikke i stor skala 

• Teknologi automatiserer jobber eller deler av jobber

• «Alle vil tilby alt» (Konsulentselskaper, PR-byråer, Reklamebyråer, Mediebyråer, Mediehus, 
spesialister)

• Konsekvens – ikke enkelt å være kunde!
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TAKK FOR MEG!
MERETE MANDT LARSEN

MERETE@MEDIEBYRAAFORENINGEN.NO
TLF. 91834938
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VI  FORSETTER Å SE PÅ TV
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