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Etter å ha gjennomført denne analysen i flere år vet vi
at denne rapporten inneholder innsikt mange i bransjen
gleder seg til. Andre igjen gruer seg kanskje litt til å få
slike fakta presentert. Det er jo ikke alltid man er like
glad for markedets tilbakemeldinger. Skal man lykkes
i fremtiden er det uansett helt avgjørende å ta slike
lytteposter som det vi her presenterer på alvor. Denne
rapporten er rett og slett et verktøy og en referanse for
å bli bedre. Og bedre skal og vil vi bli.
Vi har over tid gjentatt våre digitale utfordringer ganske
regelmessig. Manglende transparens i verdikjeden,
brand safety issues, fake news, verdikjeder som lekker,
ad fraud, ad blocking, viewability og duopolets fremvekst og dominans er alle blant disse. Det triste er jo at
ting tilsynelatende ikke blir bedre.
For ordens skyld, situasjonen er like alvorlig i resten
av verden. I løpet av Global Marketer Week, i regi av
WFA, i Tokyo i mai ble det lansert og kommunisert et
Media Charter. I charteret lanseres 8 tydelige tiltak for
et bedre og mer balansert samarbeid annonsører og
bransjeaktører imellom. Selve oppropet er et krav om
en omfattende reform av det digitale annonse økosystemet. På vegne av annonsører og markedsførere i
alle markeder ber man byråer, ad tech bransjen, media
og plattformer om å samarbeide med annonsører i å
skape et tryggere, transparent og mer forbrukervennlig
system. Hvordan skal vi agere i en verden med nær sagt
uendelige digitale utfordringer. Om noe er viktigere enn

andre ting i et slikt opprop er det kanskje et unisont
krav til transparens. Hvor blir pengene våre av og hvilken
impact har de? Som WFA President David Wheldon sa
da han presenterte charteret: «Put simply, it’s the only
future for the online advertising ecosystem.»
Disse utfordringene er selvsagt belyst i denne rapporten. Det er også media og virkemiddelutvikling, samarbeidsforhold og organisasjonsformer, relasjonstyrke
mellom partnere og mye annet. Alt vi belyser gjør vi for
å fremskaffe fakta, belyse utfordringer og berede grunn
for at vi alle skal bli bedre. Våre motiver er følgelig
ganske edle. Det er fortsatt mye usikkerhet i bransjen.
Noen virkemidler er ikke bedre enn andre bare fordi de
er nye. For å gjøre de beste og riktigste valgene er innsikt og forståelse avgjørende. Vi har tendenser til å løpe
i flokk. Det kan vi gjerne også gjøre. Men la oss være
sikker på at den som løper i front løper i riktig retning.
Så kan vi gjerne løpe etter om vi vet at den retningen
er riktig også for oss. Eller i en annen retning om vi tror
det er riktigere.
Denne rapporten er ment å være beslutningstøtte. Vi
ønsker hele bransjen, både annonsører og våre mange
gode og viktige samarbeidspartnere lykke til. Vår verden
er i forandring. Da vil et viktig suksesskriterium være
vilje og evne til endring. Denne rapporten beskriver
virkeligheten slik den er i dag.
Lykke til!

Forklaring nettoandel
På spørsmål om endringer i budsjetter er svaralternativene øke, redusere,
ingen endring og ingen formening. For å gi et bilde av nettoendringene
anvendes begrepet nettoandel om differansen mellom de som øker og
de som reduserer budsjettene.
Eksempel: Når 33 % øker totalbudsjettet til kommunikasjon, mens 20 %
reduserer, gir det en nettoandel på 13 % som øker totalbudsjettet.
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Veksten i reklamebudsjettet
fortsetter. En av tre vil bruke mer
penger. Tre av fire vil bruke mer
penger i egne kanaler og innholdsmarkedsføring. Store annonsører
reduserer i betalte kanaler
– 77 % vil øke i egne kanaler.
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77 % av de største annonsørene øker
budsjettet til egne kanaler og innhold
mot snittet på 69 %.
49
%

38

%

%

Også netthandel aktører er ivrige på å
legge midler i egne kanaler. Nettoandelen
som øker i egne kanaler og innhold er
79 %. Samtidig har disse aktørene, som de
største annonsørene, en offensiv budsjettutvikling. Nettoandelen som øker totalbudsjettet er 23 %, mot snitt på 13 %.

Vår virksomhet
reduserer
budsjettene til
produksjon
av betalt reklame

En av fem bruker mer penger på
innholdsmarkedsføring enn reklame
18 % av annonsørene sier at budsjettene
til innholdsmarkedsføring er større enn
budsjettene til betalt reklame. Av de som
kutter i reklamebudsjettene sier 21 % at de
vil bruke mer penger på innholdsmarkedsføring enn reklame.
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%
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Samtidig er det verdt å merke seg følgende:
Halvparten hevder de vil redusere budsjettene til

Vår virksomhet
gjør betydelige
omprioriteringer av
mediebudsjetter fra
betalt kommunikasjon
til egne kanaler
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Større mulighetsrom innebærer omprioriteringer
Det er som kjent et svært bredt spekter av kanaler,
teknologi og teknikker å bruke markedsmidlene på.
Et mulighetsrom som vokser fra dag til dag.

Retail og mindre annonsører er de annonsørgrupper
som utmerker seg med den sterkeste positive utviklingen med henholdsvis 24 % og 18 % nettoandel som
øker reklamebudsjettet.

2015

%

Det er de største annonsørene, de med over 50
millioner kroner i totalbudsjett, retail og netthandel
virksomheter, som utmerker seg med den mest
offensive budsjettutviklingen.

Fører omprioriteringene til et lavere
reklamebudsjett?
Reklamebransjen kan foreløpig puste lettet ut. I 2015 og
2016 observerte vi en nedgang i reklamebudsjettene.
I 2017 så vi en netto vekst på 7 %. I år er tallet 9 %. I snitt
er det 35 % som øker reklamebudsjettet og 26 % som
reduserer. 78 % av annonsørene som øker totalbudsjettene øker også reklamebudsjettet. Med andre ord,
mer penger totalt betyr også noe mer penger til betalt
reklame.

2016
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Mange har en aggressiv pengebruk
En tredjedel av annonsørene vil øke totalbudsjettet til
reklame, informasjon og annen kommunikasjon, inklusiv
produksjon. Det er den samme andelen som i fjor. Men
det er flere som vil redusere totalbudsjettet i år, 20 %
versus 15 % i fjor. Vi ender da opp med en nettoandel
på 13 % som sier de vil øke totalbudsjettet i år.

Spesielt «egne kanaler og innhold» har vokst betydelig
i alle de 6 årene vi har gjennomført denne undersøkelsen. Trenden fra tidligere år med økte budsjetter
til egne kanaler og innhold fortsetter med uforminsket
styrke; hele 74 % øker og kun 5 % vil kutte. Halvparten
av annonsørene «gjør betydelige omprioriteringer av
mediebudsjettet fra betalt kommunikasjon til egne
kanaler».

2017
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AS Norge går så det suser
Det er lite å bekymre seg over når det gjelder norsk
økonomi i nærmeste fremtid. Det siste året har vi hatt
en moderat konjunkturoppgang. Vi kan regne med en
beskjeden konsumvekst også fremover grunnet svakt
økende realinntektsvekst, noe norske annonsører
kan glede seg over. De makroøkonomiske utviklingstrekkene viser seg i annonsørenes syn på nær fremtid.
Norske annonsører tror nemlig på fremtiden.

Egne kanaler og innhold

2018

%

Betalt kommunikasjon/Reklame

Store annonsører satser på egne
kanaler og innhold
Blant de største annonsørene, de med
over 50 millioner kroner i totalbudsjett,
ser vi en vesentlig satsning på egne
kanaler. Nettoandelen som øker totalbudsjettet blant de største annonsørene
ligger 7 prosentpoeng over snittet, 21 %
versus 13 %. Mens nettoandelen blant
de største annonsørene som vil øke
budsjettene til betalt kommunikasjon er
på minus 2 %.

1.4

52

Totaltbudsjett

65 %

Netthandel

67 %

Mindre annonsører

77 %

Handel

69 %

Store annonsører

Ikke netthandel

FIGUR

%

Merkevarer

Budsjettendringer
Andel enige i utsagn

50

Alle

produksjon av betalt kommunikasjon. En
økning på hele 11 prosentpoeng fra i fjor.
Økende inhousing, endring i bruken av
samarbeidspartnerne og mediekanalmiks
er sannsynligvis noen av beveggrunnene
bak denne økningen.
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Nettoandel som øker budsjetter i ulike annonsørgrupper
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FIGUR

Halvparten av annonsørene
«gjør betydelige omprioriteringer
av mediebudsjettet fra betalt
kommunikasjon til egne kanaler».

Våre budsjetter til
innholdsmarkedsføring
er større enn
til betalt reklame
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OM UNDERSØKELSEN:
• Undersøkelsen er gjennomført av ANFO
• Utvalget er hentet fra ANFOs medlemsregister
• Datainnsamlingen er gjennomført på nett i mai-juni 2018
• Totalt inngår 253 respondenter i underlaget
• 49 % er merkevarer/leverandører, 19 % er handel/kjededrift
og 32 % er annen virksomhet
• 71 % har under 50 millioner kr., og 29 % over 50 millioner kr.
i markedsføringsbudsjett. Disse betegnes som henholdsvis
store og mindre annonsører i rapporten
• 42 % driver med netthandel
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