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■■ Mobilt
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Antallet af smartphones er 
noget nær fordoblet de se-
neste 12 måneder, og nu be-
gynder annoncørerne for al-
vor at få appetit på mobile 
medier, lyder det fra bran-
chen.

Der er aktuelt godt 1,7 
mio. smartphones i Danm-
mark mod ca. 900.000 for 
et år siden, viser en ny un-
dersøgelse foretaget af Ana-
lyse Danmark, TV2 og bu-
reauet Balleby & Grumsen. 
Væksten på området ventes 
at fortsætte – for forbruger-
ne skifter i gennemsnit mo-
biltelefon hver 12. til 18. må-
ned, og tre fjerdedele af de 
nye telefoner er de såkaldte 
smartphones.

Denne udvikling har for 
alvor fået mobilen placeret 
på annoncørernes radar-
skærme indenfor de seneste 
måneder. 

»Der er virkelig sket no-
get i år. Mobilen fylder ef-
terhånden en del på de fle-

ste kampagneplaner,« siger 
Christian Strand, chief inno-
vation officer hos mediebu-
reauet IUM.

Det er annoncører med 
behov for hurtig omsætning 
i forretningen, der især har 
kig på mobilen.

»Taktisk kommunika-
tion, også de rene impuls-
budskaber, der sikrer trafik i 
din butik, gør sig rigtig godt 
på mobilen,« siger Peter 
Grumsen, partner i Balle-
by & Grumsen, der arbejder 
med mobil markedsføring 
og applikationsudvikling for 
bl.a. TV2 og Bilbasen.

Hos mediehusene får den 
øgede interesse i det mobi-
le medie flere og flere til at 
hente håndteringen af mo-
bilannonceringen hjem 
fra annoncenetværk til in-
house-enheder, fortæller 
Christian Strand.

Marginal omsætning

Det er dog stadig et meget 
lille hjørne af den digita-
le annonceinvestering, der 
lander på mobiltelefonen. 

Teleanalytikeren John 
Strand fra Strand Consult 
anslår, at det mobile rekla-

memarked omsætter 20-30 
mio. kr. om året, hvilket er 
under 1 pct. af den samlede 
digitale annonceomsætning 
i Danmark. Men betragtet 
som supplementmedie har 
mobilen vinden i ryggen. 

»Det er ikke en revolution, 
men en evolution, vi oplever. 
Prisen på både terminaler 
og trafik er faldet, og Ipho-
nen har åbnet mange folks 
øjne for, at mobilen er andet 
end snak og sms,« siger John 
Strand. 

»Der er dog et stykke vej 
igen, før man har fundet 
rammerne for mobiljourna-

listikken og for alvor har fået 
uddannet brugerne,« tilfø-
jer han.  

Mens der begynder at teg-
ne sig et billede af et loven-
de marked for mobil rekla-
me, så er forventningerne 
om abonnementsindtægter 
overvejende blevet skuffet.

»Det er et gratismedie det 
her. Ud over spil og måske 
enkelte nicher, så tror jeg ik-
ke ret meget på det som be-
talingsmedie,« siger Peter 
Grumsen.

Tal fra TNS-Gallup viser, 
at den gennemsnitlige ejer 
af en Iphone bruger 13 kr. 

om måneden på applikatio-
ner, mens tallet bare er 3 kr. 
for ejere af Android-mobiler 
fra HTC.

»Det er meget små beløb, 
der bruges på køb af appli-
kationer. Det gennemsnit-
lige forbrug her svarer til, at 
brugerne betaler for to ap-
plikationer pr. måned. Jeg 
tror ikke, at det tal kommer 
til at vokse meget, for folk er 
mega forvænte, hvad angår 
gratis digitalt indhold,« si-
ger Peter Grumsen.
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Stadig flere danskere har opgraderet til smartphones. Det betyder, at mediebureauerne er begyndt at få øjnene op for internetmobilerne som markedsføringskanal.
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■■ Skillelinjer

Kan det passe, at komikeren Casper 
Christensen er blevet kæreste med Jarl 
Friis-Mikkelsens datter? Og er det vir-
kelig sandt, at Statoil-tanken i Glostrup 
i denne uge sælger oktan 95 benzin til 8 
kr. literen?

Svarene på de to spørgsmål er hen-
holdsvis ja og nej, men om man bruger 
mobilen til at haste ind på TV2 Gossip 
for at tjekke nyheder om de kendte el-
ler foretrækker jagten på billige dråber 
via Tjekbenzin, er i høj grad et spørgsmål 
om køn.

I app-verdenen er otte ud af ti brugere 
mænd på tjenester som TV2 Finans og 
Tjekfodbold, mens kvinderne er i overtal 
på TV2 Gossip og TV2 Vejret. 

Mændene har i første omgang generelt 
været lidt hurtigere på tasterne end kvin-
derne, men føringen svinder i takt med 
væksten på smartphone-markedet, vur-
derer Peter Grumsen fra bureauet Balle-
by & Grumsen, der arbejder med mobil 
markedsføring. 

»Kvinderne er blevet glemt lidt i star-
ten af udviklerne, men potentialet på 
f.eks. applikationer om mode og livsstil 
er rigtig stort,« siger han. PFL

Sladder�og�benzin�deler�kønnene
■■ demografi

Det kan være svært at begå sig i SFO’en 
uden den helt rigtige app på mobilen. 

I hvert fald viser nye tal, at brugen af 
smartphones tordner fremad – også 
blandt et publikum under konfirmati-
onsalderen. 

Hvis man lægger alle typer smartpho-
nes sammen, befinder der sig omkring 
100.000 enheder i lommerne på un-
ge danskere op til 12 år. I aldersgrup-
pen fra 13 til 17 år har knap 200.000 en 
smartphone – og en ud af tre af dem er 
Apples Iphone.

En af årsagerne til de mange smarte en-
heder i lommerne på de små er, at mo-
bilerne går i arv i familien, vurderer Pe-
ter Grumsen fra bureauet Balleby & 
Grumsen. Når far opgraderer sin Ipho-
ne, lander den gamle model nemlig i lille 
Frejas skoletaske. Men mobilen er også i 
høj grad blevet et medie for granvoksne 
forbrugere, påpeger Christian Strand fra 
mediebureauet IUM. 

»Det er mere og mere blevet et attrak-
tivt medie, også i forhold til det mere kø-
bedygtige publikum med arbejdsgiver-
betalte smartphones,« siger han. 

 PFL
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