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Bauer Medias månadsbrev

Bauer media fortsätter på rekordnivåer och har aldrig varit större. I november
hade Bauer Media nästan 5,3 miljoner unika lyssnare under en vecka. NRJ
ökar hela 30% och har 2,3 miljoner unika lyssnare i veckan. Den digitala
räckvidden ökar 40% och drivs framförallt av podcastlyssnandet. De största
poddarna är Framgångspodden, Mordpodden, Mellan himmel och jord,
Svenska Mordhistorier, och Alla våra ligg.



Veckoräckvidd

Period (vecka 45-48) nov-17 nov-18

Bauer Media ink digitalt 4 914 582 5 265 243

Bauer 4 640 000 4 883 000

NENT 3 706 000 4 259 000



Digital veckoräckvidd

November RadioPlay

2017 473 418

2018 659 039



Kommersiell lyssnarandel

November   NENT Bauer

2017 42,9 57,1

2018 42,3 57,7



Total lyssnarandel / mediehus

November NENT Bauer SR

2017 9,8 13,0 77,2

2018 12,2 16,7 71,1



Bauers lyssnarandel ökar med 16,7% i november och är den högsta sedan
mars 2015. De kommersiella husen fortsätter att ta andelar från SR. Bauer
ökar sin lyssnarandel med 28%, NENT med 24% och SR tappar 8% av sitt
lyssnande. Kommersiell radio ökar 27% mot förra året och fortsätter att driva
det totala radiolyssnande. Bauer har dessutom inom det kommersiella
radiolyssnandet förstärkt sin position gentemot NENT och står för nästan 58%
av marknaden.

Källa: Sifo/Advantage och Adswizz

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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