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Radio fortsätter med stark tillväxt
Medieinvesteringarna ökade med 4 procent under oktober. Totalt under
månaden förmedlades nästan 1,8 miljarder kronor – vilket är den högsta
nivån för i år. Radio fortsätter med en stark tillväxt på 15 procent jämfört
med samma period förgående år.
Oktober blev en mycket stark månad för medieinvesteringarna och flertalet
kategorier ökade. Mediekategorin utomhus/trafikreklam ökade mest under
månaden, med en positiv tillväxt om 20 procent och därefter radio som ökade
med 15 procent.
– Medieinvesteringarna fortsätter att gå på högvarv och under oktober ökade

investeringarna med hela 4 procent. De flesta mediekategorier gynnas av en
fortsatt hög annonskonjunktur. Några tecken på vikande eller avsvalnande
konjunktur för kommunikations- och konsumtionsdrivna företag på den svenska
marknaden syns inte. Den absolut största ökningen under oktober stod
utomhus/trafikreklam för – vilket kan ses som ett tecken på annonsörernas behov
av varumärkesskapande annonsering. Radio fortsätter att växa och en del av
förklaringen kan vara ökad räckvidd för den kommersiella radion i och med de
nya tillstånden, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.
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 Sverige underhåller mer än fem miljoner lyssnare varje vecka
och når med det hela 50 procent av den svenska befolkningen. Vi berikar
vardagen för våra lyssnare och aktiverar våra kunder regionalt eller över hela
Sverige genom Sveriges största radiostation Mix Megapol, Rockklassiker, NRJ,
Vinyl FM, Lugna Klassiker, Retro FM och Svensk Pop. Dessutom lyssnar en
miljon av dem online och on demand på Podplay och Radioplay - våra
plattformar för tusentals populära podcasts och digitala hem för våra
stationer.
Vi är en del av Bauer Media Group, Europas ledande digitala kommersiella
audio broadcaster som verkar på åtta marknader; Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien, och når mer än 55
miljoner lyssnare varje vecka. Vi skapar innehåll och tillhandahåller tjänster
som är viktiga för miljoner människor runt om i världen.
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