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Vi skal ikke underslå at vi hvert år er usedvanlig spente
når vi setter i gang denne undersøkelsen. Vi bruker mye
ressurser på rapporten og det er stor oppmerksomhet
knyttet til presentasjonen av funnene. Rapporten er
ment å være et verktøy for bransjens iver etter stadig
å bli bedre. Skal man lykkes i fremtiden bør man ta
resultatene av en slik analyse avdekker på alvor.
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Vi har i flere år tatt til orde for at vi som bransje må løse
det vi som en samlebenevnelse kaller digitale utford
ringer. Vi må også i år konstatere at disse utfordringene
fortsatt er tilstedeværende, dessverre! Man kan like
eller ikke like at en aktør som ANFO, på vegne av våre
medlemmer, stadig påpeker at manglende transparens
i verdikjeden er at problem. På samme måte som at vi
er bekymret for brand safety, fake news, ad blocking,
de globale gigantens dominans tross regelmessige
overtramp, at verdikjeden lekker osv.
Om det er en trøst, en mager trøst riktignok, sliter hele
verden med det samme. I 2018 lanserte WFA, hvor
ANFO er en viktig bidragsyter, et globalt Media Charter.
Her ble 8 konkrete tiltak for et bedre og mer balan
sert samarbeid mellom annonsører og bransjeaktører
lansert. Rett og slett et opprop for en omfattende reform
av det digitale økosystemet. Formålet var rett og slett å
skape et tryggere, transparent og mer forbrukervennlig
system. I år er charteret fulgt opp i mange fora både
globalt og lokalt. Vi er dessverre langt unna målet, men
vi er iallfall på samme bane. Vi har inntrykk av at samt
lige stakeholders i den digitale økonomien deler den
grunnleggende bekymringen og erkjennelsen for at det
haster å rydde opp.

Vi har utfordringer, men det er imidlertid også mye
positivt å ta til seg. Flere kanaler, virkemidler og
teknologier opplever økt etterspørsel og fremstår nå
mer attraktive enn tidligere. TV har i slike undersøkelser
stadig fått «utløpt» stempelet på seg, men gang på
gang har kanalen kommet tilbake. Nå ser vi kanskje noe
lignende rundt Facebook. Stadig flere uttaler seg nå mer
kritisk til denne plattformen, men foreløpig ser det ikke
ut som om gjentatte overtramp merkes på inntektene.
En ting er gjerne hva man sier, en annen ting er hva
man gjør.
Norske annonsører heier i år enda mer på norske medier
enn tidligere. Tilliten til norske medier som innpakning
for våre kommersielle budskap er høyere enn noensinne.
På motsatt side; kun 17 % ser på Google og Facebook
sin sterke utvikling som en fordel for annonsørene.
Noen funn blir vi ekstra glade for å se. I år sier 90 % at
man er stolt av å jobbe med markedsføring og reklame.
Og 73 % sier at verdidrevet kommunikasjon kommer til
å bli viktigere for oss i de neste tre årene.
Vi avslutter her som vi gjorde i fjor. Vår verden er i
forandring. Da er det viktig å vise evne og vilje til
endring. Denne rapporten beskriver virkelighetet slik
norske annonsører ser den i dag. Denne rapporten er
ment som et verktøy og en rettesnor for å bli bedre.
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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AS Norge – fortsatt vekst men noen mørke skyer
I fjor skrev vi at det var lite å bekymre seg over når det
gjelder norsk økonomi. Det samme gjelder i hovedsak
også for 2019 og utover i 2020. De fleste prognosene
(Norges Bank, SSB, NHO og diverse banker) ser for
seg en stabil positiv utvikling for norsk økonomi, dog
en noe mindre BNP vekst i 2020 enn i 2019 på grunn
av rentestigning. Kjøpekraften vil bli bedre for de aller
fleste, bortsett fra kanskje de aller mest gjeldstyngede
husholdningene grunnet flere rentehopp. Ledigheten
holder seg fortsatt lav. Også tall (juli 2019) fra detalj
omsetningsindeksen (SSB) viser vekst.
Reklamemarkedets utvikling er forbundet med nevnte
makroøkonomiske utviklingstrekk, spesielt kjøpekraft
og privat konsum. Men det er også andre, mer interne
markedsføringsmessige faktorer, som også kan spille
en rolle. Nye muligheter for å kommunisere mer direkte
til forbruker, ved hjelp av nye digitale løsninger, kan
skape en negativ effekt på annonsevolumet. Det blir

ikke lenger like tvingende nødvendig eller effektivt å
benytte seg av eksterne reklameflater. Vi skal se under
at annonsørene kutter noe i betalte kanaler, parallelt
med at egne kanaler og innhold er i kraftig fremvekst.
Endringer i «share of wallet»
En endring i folks «share of wallet», grunnet verdi- og
holdningsendringer, blant annet et sterkt miljøfokus i
visse befolkningsgrupper, er også en sannsynlig utvik
ling fremover. Det vil innebære vekst i noen næringer,
mens andre vil slite stort. Fly-, bil-, tekstil-, møbel-,
sports-, kjøpesenter- og kjøttindustrien er eksempler
på aktører som vil måtte omstille seg i møte med den
grønne vinden og endrede forbruksvaner og prefe
ranser. Folk vil nok bruke en mindre andel, relativt sett,
på shopping i fremtiden og mer til opplevelser, tids
besparende tjenester, helse/skjønnhet/velvære, medier
og mat og drikke. Er vi alle sammen allerede for høyt
oppi behovspyramiden?
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En av fire bruker mer penger på
innholdsmarkedsføring enn reklame
24 % av annonsørene sier at deres budsjetter til
innholdsmarkedsføring er større enn til betalt reklame.
Det er en økning på 6 prosentpoeng siden i fjor.

Vår virksomhet reduserer
budsjettene til produksjon
av betalt reklame

Vår virksomhet gjør betydelige
omprioriteringer av medie
budsjetter fra betalt kommunikasjon til egne kanaler

46 % av annonsørene «gjør betydelige omprioriteringer
av mediebudsjettet fra betalt kommunikasjon til egne
kanaler».
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43 % reduserer budsjettene til produksjon av betalt
reklame. Økende inhousing og større mulighetsrom
for å treffe forbrukeren direkte er sannsynligvis noen
av årsakene bak denne økningen.

%
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«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 altså med samme styrke.
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Reduksjon i betalte kanaler
Mulighetsrommet, det brede spekteret av kanaler,
teknologi og teknikker å bruke markedsmidlene på,
vokser som kjent fra dag til dag. Mindre penger totalt
betyr også noe mindre penger til betalt reklame.
Gitt begrensede markedsføringsmidler; betyr dette
økte mulighetsrommet reduksjon i bruk i av betalte
påvirkningsflater? Ja, ikke siden 2016 har vi sett en
lignende negativ trend i viljen til å investere i betalt
kommunikasjon. 30 % av annonsørene planlegger kutt
i betalt kommunikasjon. Hele 35 % blant de største
annonsørene ser for seg kutt i betalte kanaler.

69 % hevder de vil øke innsatsen i egne kanaler og
innhold. 71 % blant de største annonsørene.
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Institutet för reklam-och mediestatistik (IRM) spår en
økning for inneværende år (+3,2 %) og 2020 (3 %).
Justert for konsumprisøkningen snakker vi egentlig om
en nokså flat utvikling av det norske annonsemarkedet
i år og neste år.
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Det er de største annonsørene, de med over 50 mil
lioner kroner i totalbudsjett, som utmerker seg med
svakest budsjettutvikling, 16 % planlegger vekst og 25 %
reduksjon (minus 9 % nettoandel). Dette er en markant
negativ endring siden i fjor hvor vi hadde en nettoandel
på 21 % blant de største annonsørene som sa de ville
øke totalbudsjettet.
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24 % vil redusere totalbudsjettet. Vi ender da opp med
en nettoandel på 2 % som sier de vil øke totalbudsjettet
i år. Tilsvarende nettoandel i fjor var 13 %.
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Færre har en offensiv pengebruk – spesielt blant
de største annonsørene
25 % av annonsørene vil øke totalbudsjettet til reklame,
informasjon og annen kommunikasjon, inklusiv produk
sjon. Det er færre enn i fjor da 33 % ville øke.

I fjor kunne reklamebransjen se lyst på livet med en
netto vekst på 9 %. I år er tilsvarende tall minus 5 %.
I snitt er det 25 % som øker i «betalte reklamekanaler»
og som nevnt 30 % som reduserer.

Mindre krav til egne kanaler
63 % av norske annonsører stiller høyere krav til
kreativitet og kvalitet i betalte kanaler enn i sine
egne kanaler.
Enkelte med stor tro på
markedsføringsteknologiens kraft
Det er også verdt å merke seg følgende: 28 % av annon
sørene tror penger brukt på markedsføringsteknologi
vil gå forbi selskapets mediespending innen 3 år.
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OM UNDERSØKELSEN:
• Undersøkelsen er gjennomført av ANFO
• Utvalget er hentet fra ANFOs database
• Datainnsamlingen er gjennomført på nett i mai-juni 2019
med hjelp av MI Pro / QuenchTec
• 241 respondenter (annonsører) i underlaget
• Virksomhetsområder: 60 % er merkevarer/leverandører,
23 % er handel/kjededrift og 18 % er annen virksomhet
• Markedsføringsbudsjett: 71 % har under 50 millioner kroner,
og 29 % over 50 millioner kr. i markedsføringsbudsjett.
Disse betegnes som henholdsvis store og mindre annonsører
i rapporten
• 53 % driver med netthandel

For mer informasjon eller presentasjon av undersøkelsen kontakt:
Håvard Rønnevig Bakken, ANFO
934 33 008 / haavard.bakken@anfo.no
Resultatene fra undersøkelsen kan brukes fritt når
DEN STORE ANNONSØRRAPPORTEN 2019 © ANFO
angis som kilde.

