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Dagens Næringsliv etablerer leserjegerbord

Ingeborg Sellæg
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Bisbuzz

Digitalt annonsesalg fungerer bra 
ved stort volum og det førte en 
periode til fremveksten av buzz-
nettstedene. 

Det har derfor blitt vanlig å skrive 
klikkvennlige nettsaker for å skape 
stor spredning i sosiale medier.
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Klikkfiske

Våre nye konkurrenter er 
høyteknologiske og de vet at brukernes 
tid er verdifull.

De tilpasser innholdet på bakgrunn av 
ditt brukermønster og ved hjelp av 
algoritmer.

Så…

I 2016 skjedde det noe. 

A. Spredning av falske nyheter

B. Vantro rundt resultatet av Brexit og valget i USA

C. Tydelig ønske fra leserne om å skille ut relevant innhold



31.03.2017

6

Mediehusenes hevn

Nå rapporteres det at de tradisjonelle mediehusene slår tilbake.

 The New York Times fikk 132.000 nye abonnenter raskt etter presidentvalget.

 Washington Post ansetter over 50 nye journalister.

 Amedias og Schibsteds regionaviser passerte i høst over 100.000 rene digitalabonnenter hver.

 Morgenbladet har aldri hatt flere abonnenter enn nå.

 Dagens Næringsliv etablerer leserjegerbord.

Leserjeger(bord)

Ny avdeling som skal jobbe med å finne bedre måter å koble vårt beste innhold med flere lesere.

Består av:
 En redaksjonell person.
 En analytiker
 En fra lesermarked 

Mål:
Finne smartere og mer målrettede måter å skaffe flere lesere til stoffet vårt og sørge for at 
eksisterende lesere bruker oss mer.

Verktøy:
Bruker forsiden av DN.no, artikler, Facebook, nyhetsbrev etc for å rette enkeltartikler mot riktig 
målgruppe.
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Boligspesial

Digital boligpakke med saker for hvert fylke. 

Pakke på 20 spesialsider.

Det ble identifisert som en spesial som, gjort riktig, virkelig kunne fly. 
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Identifiserte 4 suksessfaktorer

Interaksjon / engasjement 
- la leseren beregne egen boligpris 

Relevans 
- vi vet at relevans øker betalingsvilje. 
Fylkesvise oversikter og dybdeinnsikt

Leserjakt 
- 19 ulike innsalg, sosial spredning, ekstern 
spredning, bildekollasjer, epost

Plassering av mur
Sakene både gratis og pluss. Hvis mange skal 
konvertere, må mange også treffe muren (og 
ha en forventning om hva de får bak betaling)
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Lesertjakt

Klekket ut en leserjakt-plan for 
hvor, når og hvordan de ulike 
delene skulle ut. 

Front, artikkelinnsalg, sosiale 
medier, e-poster, Google etc.

Koordinering mellom 
redaksjon, utvikling og 
lesermarked - alle aktiviteter 
registreres og måles. 
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Sidevisninger på Boligpriser spesialen

 Totalt 256 898 sidevisninger på 
Boligpriser spesialen (samlesiden 
+ fylkessidene)

Resultater

Konverteringsmål 
200

Resultat
630 totalt (+170 nye denne uken)

44% av konverteringene var til 
abonnement

Sidevisninger totalt
260.000

35 % av konverteringer fra mobil


