
>Et unikt medieoverblik…

Optimalt medieoverblik 
• Unikke søgemuligheder

Ny medieportal for online planlægning

Unikke eksponeringsmuligheder
• Search, medieinfo & kreativitet 

Markedsinformationen i dag
• FDIM/ Gemius & DRRB
• Mediernes egen medieinfo

Mediabureau-respons & behov

Next-step & Mediepartneraftale
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> Onlineguiden.dk - kort

> Onlineguiden.dk er en ny medieportal indenfor online 
medier, som effektivt linker medie (Web) og 
medieindkøber med det formål at øge overblikket og 
gennemsigtigheden af kommercielle websites

> Onlineguiden.dk er en søgebaseret online-guide og et 
effektivt planlægningsværktøj, hvor den professionelle 
medieindkøber kan søge på relevante websites ud fra 
parametre som B2C/B2B-fokus, universer, målgruppevalg
etc.

> En målrettet mediesøgning, som både shortlister 
mediernes basis kontaktinfo, medieinfo, kravspec’s – og 
linker til unikt præsentationsmateriale

> Et unikt medieoverblik i en jungle af websites!



>Et unikt medieoverblik…

Kommercielle websites

Hvorfor Onlineguiden.dk?

Tilgængelighed af medieinformation 
for det enkelte website

Hvilket informationsgrundlag 
baseres online medieplanlægning på?

Findes der et samlet medieoverblik?

Behovet for kvalitative medieprofiler 
som supplement til ”hårde” trafiktal



> Markedet for Onlineguiden.dk 

> Fokus på p.t. mere end 1000 kommercielle sites, som hver har sine 
særpræg, styrker og ofte oversete muligheder

> Medierne får ikke deres sites markedsført effektivt og få sites er 
reelt en integreret del af en professionel medieplan – ca. 90/10 –
90% spending gennem 10% sites

> Internet-annonceringen og løsningerne er i stærk vækst – ikke 
mindst behovet for synliggørelse af kvalitativ medieinfo, 
målgrupper og affiniteter på mere end blot forsiden/ hovedsitet

> Mange medieplaner kunne eksekveres bedre, mere spændende og 
mere varieret, hvis overblikket og en struktureret præsentation af 
potentielle sites forelå på en enkel, online og ensartet måde

> Integrationen med andre mediegrupper øges                    
væsentligt



>
En kontaktskabende-effekt ved at Jeres medieprofil kategoriseres 

og dermed gøres søgbar, hvilket skaber øget opmærksomhed 
og dermed potentiel meromsætning!

En kendskabs-effekt på den måde, at I under Jeres egen 
medieprofil får mulighed for at vise Jeres kreative 
medieinformation/ Jeres cases til inspiration for 
medieindkøberne – kort sagt, mulighed for at ”fortælle hele 
historien” om, hvad Jeres medie har af styrker og kan gøre af 
forskel for annoncørerne!

En kommunikations-effekt ved, at I gratis kan benytte 
Onlineguiden.dk’s Direct Marketing Mail-modul, som målretter 
Jeres DM-kommunikation til de relevante medieindkøber. Unikt 
segmenteret ift. hvilke kunde-porteføljer hver enkel 
medieindkøber har præciseret.

Mediernes fordele med Onlineguiden.dk
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Sælger du dit medie 
optimalt?

Eksponeringsmuligheder med 
Onlineguiden.dk

Mediesøgning på segment, 
universer, målgrupper & medietyper

Individuel og kvalitativ medieprofil

Kreative annoncemuligheder

Målrettet Direct Marketing modul
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Målrettede DM-mails via 
Onlineguiden.dk’s Mail-modul

Alle mediabureauer er tilmeldt!

Medierne kan nemt og effektivt 
sende målrettede salgsbreve, 
medieinfo og tilbud ud til de rigtige 
konsulenter, plannere og directors 
på bureauerne.

Sælger du dit medie 
optimalt?



> Målretter mediernes DM-kommunikation...
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Hvordan Printguiden.dk bruges
af media- & reklamebureauerne

Kendskabsgrad og anvendelse

Direct Marketing & salgsmails

Anbefalinger og respons

Integration & anvendelse
• Unikke søgemuligheder



> Evaluering Ja

Godt

Jævnligt
Ofte

Udmærket

Mindre godt

Ofte

Sjældent

Meget relevant
Relevant

Mindre relevant

Ja
Nej

Ja

Måske

Nej

Ja

Nej
Ved ikke

Jævnligt

0 20 40 60 80 100

1 Hvor ofte bruger du Printguiden.dk

2 Hvordan synes du Printguiden.dk's mediesøgning fungerer

3 Benytter du mediernes prisinfo, medieprofiler, cases, kontaktinfo der
ligger under Medieinformation for hvert medie

4  Er et vedhæftet pdf-salgsmateriale ud for mediets enkelte udgivelse i
mediesøgningen

5 Modtager og læser du mediernes salgsmails som sendes via
Printguiden.dk

6 Hvordan foretrækker du at modtage salgsmails og medieinfo fra medierne

7 Vil du anbefale Printguiden.dk til andre medier

8 Har du planlagt annonceindrykninger på baggrund af Printguiden.dk's
mediesøgning/medieinfo 

Godt / Ofte / Meget Relevant / Ja Udmærket / Af og Til / Relevant /Nej  Sjældent / Mindre godt / Mindre Relevant / Ved ikke

Ofte

Godt

Jævnligt
Ofte

Udmærket

Mindre godt

Ja

Sjældent

Nej

Via fysisk post

Ja

Måske
Nej

Ja
Nej
Måske

Via Printguiden.dk DM Mail

Ved ikke

Sjældent

Meget relevant

Relevant
Mindre relevant

Jævnligt

Via mediets email
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”Printguiden.dk som planlægningsværktøj er både 
effektivt og klart efterspurgt hos den       

professionelle medieindkøber.

Vi bakker kraftigt op om Printguiden.dk som 
anbefalet medieportal.

Derfor opfordres medierne til samme opbakning af 
Printguiden.dk til gavn for alle”

Claus Gilbert Clausen Johan Boserup Kenneth Brenøe Henrik Abraham Martin O. Rasmussen Peter Sevel
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Bliv repræsenteret på 
Onlineguiden.dk

Opsummering

Sådan fungerer det!

Next step & mediepartneraftale

Sælger du dit medie 
optimalt?
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> Et samlet medieoverblik over alle 
kommercielle websites

> Segmenteret mediesøgning på 
udbuddet af forskellige 
annoncemuligheder

> Øget viden om mediernes 
muligheder og kreativitet

> Praktisk medie- & kontakt-
information samlet ét sted

> Reduceret tidsforbrug …og 
minimeret tidsspilde

> Et effektivt planlægningsværktøj 
der er med til at sikre optimale 
medieplaner

MEDIABUREAUER

> En relevant, målrettet og meget 
omkostningseffektiv markedsføring

> Optimal opmærksomhed for det 
enkelte website og alle relevante 
annonceprodukter

> Effektiv markedsføring af subsites og 
målgrupper relaterede hertil.

> Effekt = øget annoncesalg

> Præsentation af mediets styrker, 
kvalitative profil og integrerede 
løsninger der matcher behov

> Adgang til unikt Direct Marketing 
Mailmodul målrettet medie-indkøberne 
på samtlige mediebureauer

MEDIER

Optimalt overblik & opmærksomhed !



> Sådan fungerer det…

> Onlineguiden.dk er en professionel medieportal, som media-/ 
reklamebureauer, annoncører, medier m.fl. aktivt bruger som 
medieplanlægningsværktøj til at give overblik og inspiration i 
et komplekst mediebillede

> Medie- & kontaktinformationen oploades én gang af medierne 
og opdateres herefter løbende

> Medierne indgår en årlig mediepartneraftale med 
Onlineguiden.dk som administrerer, udvikler samt tracker og 
aktivt understøtter brugen og trafikken

> Onlineguiden.dk markedsføres både online & offline gennem 
tilmeldte medier og eksterne partnere



> En vigtig iagttagelse for medierne…

> Onlineguiden.dk bliver et integreret planlægningsværktøj 
på mediebureauerne – i et endnu større omfang end 
Printguiden.dk

> Kasper Åkerlund, Interactive director i Carat Danmark har 
bl.a. udtalt; ”… jeg kan ikke forestille mig, at der vil være 
en onlineplanning-afdeling, der ikke vil benytte 
Onlineguiden.dk som et aktivt værktøj i det daglige 
arbejde”

> Et fravalg af, at være repræsenteret på Onlineguiden.dk 
kan altså betyde lavere shares eller mistede kampagner!

> Investeringen ligger på et niveau, hvor den gerne skulle 
være tjent flere gang hjem ved bare én booket 
kampagne!



> Next steps  - Lancering & aftale

> Onlineguiden.dk er prelaunched 1. februar med 500 sites og 
introduceres til medier og media- & reklamebureauer

> Primo maj lanceres Onlineguiden.dk med PR, roadshows til 
alle mediabureauer, markedsføring og konkurrence mm.

> I 2008 vil aftalen give en gratisperiode til 1/5 og en introrabat 
for den resterende perioden til 31/12-08

> Jeres nuværende basisprofil på Onlineguiden.dk skal måske 
opdateres/ tilrettes og herefter skal Jeres unikke 
medieinformation oploades, så I kan drage fuld nytte af 
Onlineguiden.dks funktionalitet.
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