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Överlägsen ökning för radio

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och för tredje månaden i rad uppvisas
positiv tillväxt. Under årets tredje månad ökade medieinvesteringarna med
2,2 procent, jämfört med föregående år. Flertalet mediekategorier ökade
under mars totalt ökade medieinvesteringarna med en positiv tillväxt om
totalt 4,3 procent. Det är den högsta noteringen för det första kvartalet sedan
mätningarna startades.

Månadens stora vinnare blev radio som ökade med 53,8 procent. Siffran är
den högsta för kategorin under månaden mars. Även
mediekategorierna utomhus/trafikreklam, sociala medier, online video, sök,
dagspress kväll, TV samt DR/Annonsblad ökade under mars.



– Medieinvesteringarna fortsätter att öka. Totalt har mediebyråerna köpt
annonsutrymme för drygt 3,6 miljarder kronor under årets första kvartal, vilket
innebär en ökning om 4,3 procent och det starkaste första kvartalet sedan
mätningarna startades. Annonskonjunkturen är fortsatt mycket stark och inga
tecken på avmattning kan skönjas. Radio är månadens stora vinnare och
kategorin slår all-time-high för mars månad. Det kommer att bli intressant att
följa radiomediet kommande månader då kategorin möter mycket starka siffror
från 2017, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer, i ett
pressmeddelande.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti
2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen.
Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som
mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i
Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från
och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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