
Husker du din første vinylplate? 
(kommer tilbake til det litt senere) 



Digitale muligheter kan illustreres med heisen og tradisjonelle medier som trapper 
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Spending i digitale 
medier 

Spending i 
printmedier 



Er det en «ond» spiral at alle går i retning av det digitale? 



Hva så med reklame i postkassen? 
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DM’s andel 

Spending i digitale 
medier 

Spending i print 
medier 
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Offline Online

Business Science Nordic (12-14) 

Offline-medier oppnår god ROI  



? ? 

Postkassen kan fortsatt spille en viktig rolle i ulike kundereiser! 



Husker du din første vinylplate? 





“In a respect computers are 
killing music, computers 
are non-tactical, they 
limit your feel, and they 
create a huge range of 
options without decision 
making… 
 
Mark “Flood” Ellis 
Producer Sound Engineer 



People Who Buy Vinyl 

Have no turntable 

Have a turntable  
they use 

Have a turntable  
but do not use it 



How old are the vinyl buyers? 







Heeææ? 





44 % 

75 % 

Unaided brand recall almost 2 x better with … 

Source: Canada Post, 2015 

Physical  Digital 



 

 

Jeg får veldig mye 
spesifisert 

reklame, siden jeg 
er koblet til Google 

og kontoer… De 
følger mønsteret 

mitt. Det er 
egentlig veldig 

greit. 

Det kan være 
inspirasjon. Jeg 
kan vite omtrent 

hvilken sofa jeg vil 
ha. Da kan jeg se 

om den sofaen 
finnes. 

Fysisk reklame Digital reklame 

Posten & Bring Oktober 16: Dybdeintervju, Oslo 





 
I-do-not-like –to-waste-time-

moments 
 

100% use their telephone 
 in the toilet daily Kilde: TULL!! 









#MeMoments in the kitchen or living room 

«Jeg tenker at det er 
noe nyttig i 

reklamene. Jeg er litt 
nysgjerrig. Men jeg 

blar ikke ved 
postkassen, jeg tar 

det med opp og 
blar etter 

middagen.» 

«Jeg tar det med på 
kjøkkenbordet, for 

jeg vil ikke kaste 
noe som kona kan 
være interessert i, 

og motsatt.» 

«Jeg tenker på det 
med kundeavisen 
og kaffekoppen. 
Jeg liker å ha en 

liste når jeg skal 
handle.» 



1 +1 = 3 
 

Det er stor forskjell i hvordan vi opplever fysisk og digital reklame 
Vi blar gjennom en kundeavis, dette tar tid 

Mens vi scroller forbi, kanskje klikker en gang i blant, på digitale reklame 
Det betyr ikke at den ene må vike for den andre 

 

We experience these formats very differently & 
they work incredibly well together! 



Hva er en av de største utfordringene  
reklame og kundekommunikasjon står overfor? 



 
 
 

AD AVOIDANCE 



Hva synes du om reklame i følgende mediekanaler? 

Kilde: Norstat Mars 2017 (Base:896)  
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Hva synes du 
om reklame i 
følgende 
mediekanaler? 



? ? 

Inspirasjon 
 

Kjennskap/TOM 
 

Relasjonsbygging 



https://www.youtube.com/watch?v=Xg1pzEF3HTw 



Books are no more 
threatened by kindle, 

than stairs are by 
elevators 

 
Stephen Fry 



 

www.bring.no/dm 



DM FILM for ad agencies 

Takk for meg! 
 
Anna Gilpin 
Leder Presalg & Innsikt 


