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Velkommen til Webinar
«Påvirker endringene i 2020 postkassen som reklamekanal?» 

2



Agenda
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1. Endringer 2020; Har dette påvirket postkassen 
som reklamekanal?

2. Postkassen sin rolle i «Kundereisen»

3. Digitale kundeaviser

4. Inspirasjon



Endringer i distribusjonstilbudet 7.7.2020
«En stor endring for Posten – liten endring for forbruker» 
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En stor endring for Posten, 
en liten endring for deg
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8 av 10 av nordmenn er klar over at posten 
blir levert annenhver dag
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Reklame i 
postkassen leses 
den dagen den 

kommer i 
postkassen

• Halvparten husker ikke 
hvilken dag DM’en kom i 
postkassen

• Hele 8 av 10 sier det ikke
spiller noen rolle hvilken dag 
DM’en kommer i postkassen 
– de leser DM’en den dager 
de mottar den

• 8 av 10 sier de sjekker 
postkassen alle hverdager

Kilde: Effektbasen 2020 – 21 tester / 8400 respondenter



+5 prosentpoeng 

2019 2020

+8 prosentpoeng 

2019 2020

+4 prosentpoeng 

2019 2020

11 av 15 effekttester 

etter 7.7. 2020 viser økt 

oppmerksomhet

Fra 1 til 11 prosentpoeng

2019 2020

+11 prosentpoeng 



Hva sa kundene våre?

En stor dagligvarehandelskunde …

.. «ingen klager fra kjøpmenn etc. i kjeden selv 

om kundeavisen nå kommer på søndag/mandag 

(kommer i tidliglegget). Tidligere kom 

kundeavisen tirsdag. Dette kan indikere at 

endret distribusjonsdag ikke påvirker 

oppmerksomhet.»

En stor bladkunde … «sier alt er går veldig bra»

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-mwrngj8gCFYmLLAod5ccHLA&url=http://www.pressenytt.no/nor/Artikler/Miljoe/To-norske-miljoepioneerer-kan-faa-designpris&psig=AFQjCNE0h5TI01tk31jlywyJxZ91BOPA6A&ust=1443186918604509
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- og er utgangspunktet i 
mediemiksen deres

Innsikten Bring leverer gjør oss i stand 
til å kontinuerlig justere og forbedre 
effekten av kampanjene våre.

De har full kontroll og kompetanse i alle 
ledd og det skaper trygghet internt hos 
oss.

Bring leverer presisjon og høy kvalitet i 
hele landet, og samarbeidet utvikler oss 

i positiv retning.

Derfor er Bring vår fortrukne 
samarbeidspartner også i 2021.

Kathrine Hoff, Markedssjef i Europris

DM i postkassen er en 
av Europris viktigste 
kommunikasjonskanaler



Endringen – kort oppsummert
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✓ Lite støy i forbindelse med endringene

✓ Folk flest har fått det med seg – og er ikke 

bekymret

✓ Vi leverer brevpost og reklame annenhver 

dag i postkassen

✓ Post kan sendes alle dager i uken 

✓ Reklame – egen løsning for å nå ca 90% 

av landets husstander innen mandag kl

17:00



Postkassen sin rolle i “Kundereisen”
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Kundeaviser i postkassen blir lest - primært for å finne gode tilbud

12Kilde: Norstat september 2020 (863 intervjuer) 
Filter: de som mottar kundeaviser i de ulike kanalene

52%

48%

20%

20%

18%

17%

13%

11%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

For å finne ekstra gode tilbud

For å finne tilbud/varer jeg kanskje kan kjøpe

Leser dem ikke

For å sammenligne priser hos ulike butikker

For å finne hvilken butikk jeg skal handle i

For å bli inspirert

Mer behagelig enn digital reklame

Kan ta vare på kundeavisen og hente de frem når det passer

For å bli underholdt

Hvorfor leser du kundeaviser du får i postkassen?
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Vi er alle forskjellige – og agerer ulikt
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15
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Noen vil ha det nyeste

Noen vil ha det kuleste

Noen vil ha det beste

Noen vil ha det enkleste

Noen vil ha det tryggeste

Noen vil ha det gunstigste



Elektronikk, møbel, byggevarer samt sport og fritidsutstyr
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? ?

55% 21%34%21% 18%



55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Oppdaget, og fikk lyst på produktet da jeg så en TV reklame

Oppdaget, og fikk lyst på produktet da jeg leste en fysisk reklameavis eller katalog

Det var en gave jeg ønsket å kjøpe til en person

Oppdaget, og fikk lyst på produktet mens jeg var inne i en fysisk butikk

Har hørt fra venner/bekjente/kollegaer at det var en nyttig og/eller fin ting å ha

Oppdaget, og fikk lyst på produktet mens jeg var inne på internett (PC, mobil, nettbrett)

Var nødvendig fordi jeg har endret livssituasjon (eks flyttet/fått barn/blitt singel/blitt

samboer/gift)

Tilsvarende produkt jeg hadde fra før var ødelagt/utslitt/gammel måtte fornyes

Vi kjøper nytt fordi det vi har er utslitt, gammelt eller ødelagt
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Hva var grunnen til at du kjøpte akkurat dette produktet?

Kilde: Norstat september 2020



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

TV

Nettavis

Papiravis, ukeblad, magasin

Sosiale medier (Facebook, Snapchat, Instagram, blogger, etc)

Kundeavis i postkassen

Annet

Butikkens hjemmeside

Hjemmeside og kundeaviser i postkassen er viktige kanaler
i kundereisen
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I hvilken reklamekanal så du reklamen for produktet og/eller butikkens nettside?

Kilde: Norstat september 2020



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fordi reklame gjorde meg oppmerksom på denne butikkens nettside

Helt tilfeldig

Fordi jeg så en reklame som gjorde meg oppmerksom på at butikken hadde det

produktet jeg var ute etter

Fordi jeg oppdaget produktet tilfeldigvis når jeg var i en butikk

Fordi de er den eneste butikken som selger dette produktet

Annet

Fordi jeg søkte/googlet meg frem til denne butikken på internett

Fordi det er den nærmeste butikken som selger dette produktet

Fordi jeg tror/vet at de har den laveste prisen

Fordi de hadde dette produktet på tilbud

Fordi jeg, eller noen jeg kjenner har handlet der før, og har god erfaring med den
butikken

Erfaringer, tilbud og pris er sterke påvirkere for valg av butikk

21

Hvorfor valgte du å handle akkurat i den butikken/kjeden du gjorde?

Kilde: Norstat september 2020



0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Apper som inneholder generell reklame

TV reklame

Nettaviser

Annet

Apper hvor tilbud fra mange annonsører er samlet (eks Prisjakt, DinSide, eTilbudsavis,

shopgun, mm)

Annonser i papiraviser, ukeblader, magasiner

Sosiale medier (Facebook, Snapchat, Instagram, etc)

Postkassen

Postkassen og SoMe er prefererte kanaler 
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Hvis du kan velge; gjennom hvilken kanal foretrekker du å få informasjon om nyheter og/eller tilbud fra butikker/kjeder for 
tilsvarende produkt som det du kjøpte?

Kilde: Norstat september 2020



DM KAN OPPLEVES SOM «BUTIKKVINDUET» 
NÅR VI IKKE GÅR SÅ MYE GATELANGS

Foto: Aftenposten
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For mange er reklame 

irriterende, men blant de 

som har sagt 

JA-TAKK til reklame i 

postkassen er positiviteten 

langt høyere enn i andre 

kanaler

Folk som har sagt JA TAKK til 
Uadressert reklame, leser reklamen 
de får i postkassen (helt frivillig)!

Folk som har sagt JA TAKK til 
Uadressert reklame, liker å motta 
reklame i denne kanalen

Folk handler på bakgrunn av det de 
finner av relevante tilbud i 
postkassen



Mange har positive assosiasjoner til reklame i postkassen
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Positivt

Interessant

Underholdene

Spennende

Behagelig

Avslappende

Uinteressant

Kjedelig

Negativt

Irriterende

Reklame i postkassen

Vedlegg inne i avisen

Reklame på dørmatten

60%

Kilde: Norstat september 2020 (863 intervjuer) 
Filter: de som mottar kundeaviser i de ulike kanalene



Digitalt/Analogt
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eTilbudsavis
Mattilbud
ShopGun
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kjønn*

60%

40%

60%

40%
os

18     40*

Majoriteten av aktive brukere

er mellom

Oppdatert september 2020

Brukerne er unge og urbane



72.000 av oss bruker digitale kundeaviser daglig
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Oppdatert oktober 2020



Digitale kundeaviser gir god tilleggsdekning 
– spesielt i urbane strøk

Kilde: Norstat Dekning 2020 (Mai/Sept)

17%

26%

35%
42%

15%

15%

15%

14%

23%

21%

14%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Hovedstadsområdet I by med 50.000
innbyggere eller fler

I by med mellom 5.000
og 49.999 innbyggere

Landlige områder

Reservert mot Uadredressert

reklame, har lastet ned

apper

Mottar Uadressert reklame,

og har lastet ned apper

Mottar Uadressert reklame,

ikke lastet ned apper

55%

66%
64%

63%



Inspirasjon
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Heinz Puzzle

www.rethinkcanada.com
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IKEA Coffee Table Catalogue

www.rethinkcanada.com



Oppsummering
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• Ny distribusjonsløsning iverksatt med lite støy 

• DM i postkassen leses den dagen den blir mottatt

• 8 av 10 tømmer postkassen sin på hverdager

• Postkassen har en betydelig plass i 

«Kundereisen»

• Mange har positive assosiasjoner til reklame i 

postkassen

• Digitale kundeaviser brukes aktivt av mange
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Ta kontakt med oss for mer informasjon 

eller om du har lyst til å se på muligheter

GunnAnita.Bendixsen@bring.com

Borre.Jensen@bring.com

Mer inspirasjon finner du på

www.bring.no/dm


