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1. RAPPORT FRA STYRELEDER
1.1 Styret
Mediaforum er en ideell forening som skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens
og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging
og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon. Mediaforum skal bidra til
kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i
arbeidslivet og i sin karriere.
Mediaforum ledes av et styre valgt blant medlemmene bestående av styrets leder,
Fagmøteansvarlig, Mediekonferanseansvarlig, Sponsoransvarlig og Jurygeneral for
Medieprisen.
Styrets leder velges for 3 år av gangen. De øvrige styremedlemmene av styret velges for 2 år
av gangen på ordinær generalforsamling.
Av styrets medlemmer skal man tilstrebe at halvparten skal være ansatt hos annonsør,
reklamebyrå, mediebyrå eller tilsvarende uavhengig konsulentvirksomhet. Den andre
halvparten skal være fra mediene.
Mediaforum hadde 4 arrangementskomiteer i 2019
 Mediekonferansen
 Fagmøter
 Medieprisen
 Sponsorkomité
Hver komité består av leder og det nødvendige antall medlemmer. Etter innstilling fra
komitélederne oppnevner styret medlemmer til de respektive for 1 - ett - år av gangen.
Komiteens ledere skal fremlegge aktivitetsplan og budsjett for styrets godkjenning. Styret
har møterett i alle komiteer.

Styret 2019
I 2019 ble det avholdt 4 styremøter, 27. mars, 11. juni, 27. august og 26. november. Ordinær
generalforsamling ble avholdt 27. mars 2019.
Styret har i perioden f.o.m. 01. januar 2019 – 31.desember 2019 bestått av følgende
personer:
Styreleder
Fagmøte ansvarlig
Medieprisen
Mediekonferansen
Sponsoransvarlig

Pål Listuen, Pollstat
Trond Fredriksen, ABC Startsiden
Tonje Gjerstad, TG Rådgivning
Gretha Nicolaysen, Hegnar Media og Maria Aas-Eng, Red dentsuX
Benedicte Unhjem Johansen, Fuel Reklamebyrå.
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Trine Andresen Vik var ansatt i 100% stilling som daglig leder for Mediaforum.
Anita Lønningen Bassøe jobbet som konsulent og var engasjert i flere prosjekter.
Beate Hansen var engasjert som ansvarlig for sosiale medier (SoMe) i Mediaforum.
Anette Isachsen ble ansatt som ny daglig leder og startet 01.11.19 og jobbet 50% sammen
med Trine Vik ut året.
1.2 Aktiviteter/annet
Styret jobber aktivt for å tilby medlemmene høy kvalitet på faglige og sosiale arrangementer.
I 2019 ble det gjennomført Fagmøter, Kurs i Mediestrategi- og planlegging i samarbeid med
Mediebyråforeningen og Mediekonferansen på Norefjell.
Totalt antall deltakere på alle Mediaforums faglige aktiviteter i 2019 var ca.750 personer.
Medlemsregisteret ligger nå på 1178 personer, 85 bedriftsmedlemskap og 43 personlige
medlemmer.
Kurs i «Mediestrategi og planlegging» i samarbeid med Mediebyråforeningen ble arrangert 1
gang i 2019 - vårsemester. Kurset er delt opp i 4 moduler, medieplanlegging, innsikt, strategi
og gjennomføring. Disse 4 mediebyråer har ansvar for hver sin modul; IUM, OMD/PHD,
MediaCom og Carat. 20 personer deltok totalt på kurset i 2019.
Kurs for Medieselgere «Slik jobber du best med mediebyråene» i samarbeid med
Mediebyråforeningen ble arrangert 1 gang i 2019 høstsemesteret. Kurset ble arrangert på
Epicenteret og hadde 13 deltagere.
Det er planlagt å gjennomføre ett kurs i løpet av 2020, arrangeres i løpet av våren 2020 med
mellom 20-30 personer.
Det vurderes også i disse dager et kurs i «Mediestrategi og planlegging» som eventuelt vil bli
avholdt høsten 2020.
Medieprisen ble utdelt for 24. gang under Mediekonferansen. Vi ente opp med 101 case
fordelt på 4 kategorier. Det ble delt ut gull, sølv og bronse i alle 4 kategoriene.
Hedersprisen ble delt ut for 32. gang. Årets Hederspris ble tildelt Sten Bråthen, MediaCom
under Mediekonferansen på Norefjell 26. oktober. Se juryens begrunnelse lenger ned i
beretningen
Juryen bestod av:
Tonje Gjerstad, Juryleder /styret i Mediaforum, Paal Fure, Dentsu Aegis (fjorårets vinner),
Anne-Signe Fagereng, Visit Oslo, Bettina Sibbern, CAPA, Karin Thune-Larsen, Discovery, Nils
Petter Strømmen, Kantar.
Annonsørprisen ble delt ut for 3. gang. Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som
har bidratt til at mediefaget videreutvikles. Det kan være seg gjennom å være inviterende,
inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet. I år var det 58 nominerte til prisen,
de 5 nominerte finalistene var: Coca Cola, Coop Obs, DNB, Tine og Finn.no og det var TINE
som gikk av med seieren.
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Juryen bestod av:
Tonje Gjerstad, juryleder (TG rådgivning), Pål Listuen styreleder (Pollstat), Sverre Vinje
(Carat), Lena Starset (Red detsu x), Sten Bråthen (Mediacom) og Jo-Øystein Slindre
(JCDeaux)
Norges beste Medieselger - Mediaforum tok initiativ til en ny pris i 2018, og sammen med
Mediebyråforeningen kåret vi Norges beste medieselger, som ble delt ut for andre gang på
Mediekonferansen 2019. Martin Wenstad Janssen, Strategisk konsernkundeansvarlig i Aller
Media, gikk av med seieren.
Prisen skal løfte frem den medieselgeren som virkelig gjør en forskjell i arbeidet med
mediebyråene og annonsørene.
Juryen bestod av disse personene:
Masha Scekic, PHD – juryleder
Hilde Veiteberg Landsgård, Carat
Andre Thorsen, Futatsu
Aurora Emilie Seierstad, IUM
Anette Kunst Wergeland , Mediacom
Gino Ismail, OMD
Trine Hviding, RED Media
Karoline Næss, Vizeum
Sindre Myhre, Starcom
Lene Kaasa, Zenith
Janne Mundal, Wavemaker
Ida Bryhni, InSight
Frededrik Mowinkel, Mood Communication
Jonny Svarliaunet, Mindshare.
Finalister 2019 var:


Martin Wenstad Janssen, Strategisk konsernkundeansvarlig i Aller Media



Hanne Hafstad, Senior Account Manager i JCDecaux



Christel Schulz, KAM Nasjonalt i Capa Kinoreklame
For øvrig er de ulike aktiviteter beskrevet nærmere i egne rapporter i årsberetningen.
1.3 Økonomi
Regnskapet er vedlagt årsberetningen. Styret har hele tiden som mål å overholde
totalbudsjettet. Det ble et totalt underskudd i 2019 ble på kr. 571 094, mot budsjettert
underskudd på kr. 600 000.
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Budsjett 2020
Styret legger frem et overskudd på kr. 75.000, - for 2020.

Regnskapet til Mediaforum i 2020 føres nå i regnskapssystemet Tripletex og av oss selv.
Vi har inngått en konsulentavtale med Bic AS for hjelp til regnskapstekniske føringer.
Veien videre.
Etter et svært vellykket jubileumsår med tanke på aktiviteter og antall deltagere er vi
optimistiske for det nye året 2020. I 2020 så vil styret og ny daglig leder ha fokus på drift, og
en sunn økonomi for Mediaforum.

Oslo, mars 2020
Pål Listuen
Pollstat, Styreleder
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2. Rapport fra komiteene
2.1 Rapport fra Fagmøtekomiteen 2019

Fagmøter 2019
Det ble gjennomført 3 fagmøter og 4 møter med finalecaser i 2019.
Antall fagmøter er for lavt, og bør opp mot 5-6 pr år, minimum.
Det er til tider vanskelig å skaffe foredragsholdere, noe som gjør at man må starte mye
tidligere i prosessen med Fagmøter.
Deltagelsen har i år vært noe variert, men så har vi også vært noe mer spisset i valg av tema.
Totalscore har derimot gått opp i 2019.
Snitt på 68 deltagere pr. Fagmøte og 33 deltagere på presentasjoner av finalecaser.
Peer Morten Løchting, Andreas Hauger og Peter Skjønberg valgte å trekke seg fra
fagkomiteen før 2019. Vi besluttet å ikke erstatte disse.
Etter ønske fra Trond, fikk komitè-medlemmer, gratis deltagelse på Mediekonferansen.

Komitémedlemmer 2019:
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Mål for, og oppsummering av, Fagmøtene


Mediaforum sine Fagmøter er definert som en viktig arena for Mediaforum for å ivareta
et tverrfaglig fokus i mediebransjen.
 I 2019 har vi jobbet med å opprettholde engasjementet til møtene, og ivareta dette som
en møteplass hvor deltakerne kan kombinere faglig påfyll med mingling gjennom lunsj.
I Fagkomiteen sitter det ressurspersoner fra hele bransjen. Dette er dedikerte
mennesker som har som mål å løfte det faglige innholdet på møtene og ikke minst skape
en arena for faglig oppdatering og mulighet for å knytte kontakter.
 Fagmøtene har en tidsramme på 1,5 timer hvor første 20 min benyttes til mingling og
lunsj - som serveres av Mediaforum i samarbeid med VG.
 Vi har jobbet videre med å spisse møtene og fokus på konkrete fagområder med dedikert
tema. Resultatet er svært tilfredsstillende og vi ser at vi har skapt en møteplass på et
tidspunkt som posisjonerer Fagmøtene på en bra måte.
 Vi har fått tilbakemeldinger på at paneldiskusjoner ønskes det mer av, men det vil kreve
også gode ordstyrere.
Vi ønsket også å fortsette med å forsterke fokuset på caser som hedres på
Mediekonferansen. I 2019 ble disse casene presentert over 4 dager i samme uke.
Presentasjonene ble flyttet til lokalene til GroupM, som er litt mer intime for 30-40pers.

Gjennomførte fagmøter i 2019:

12.mars: LYD som virkemiddel - 54 deltagere
(84% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)
6. juni: Blir TV-reklamen personlig? - 87 deltagere
(74% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)
28.aug: Fra gutterommet til big business - 65 deltagere
(81% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)
19.nov: Når merkevarer tar samfunnsansvar - Avlyst
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LYD som virkemiddel – 12.mars:
54 deltagere - (84% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)

LYD som virkemiddel er et fagområde som ikke mange tenker på, men som absolutt har stor
påvirkning. Vi fikk et meget godt innblikk i dette fagfeltet fra dyktige folk i bransjen, og lærte
om blant annet lydprofil og lydlogo til en merkevare. Deltagelsen var ikke så stor, men dette
ble årets fagmøte med høyest score! Hele 84% ga toppscore.
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Blir TV-reklamen personlig? – 6.juni:
87 deltagere - (74% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)

Det skjer store endringer i TV-markedet, og mer og mer av seeing blir digital. Dette åpner for
mer programmatisk annonsekjøp med alle muligheter dette gir.
Vi fikk en god oversikt over status for utviklingen, samt noen fremtidspek på når dette kan
bli en realitet, og hvilken «maktforskyvning» dette kan gi.
Meget bra oppmøte med ca. 90 deltagere. 74% ga toppscore.
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E-sport: fra gutterommet til big business! – 28.august:
65 deltagere - (81% ga 5 eller 6 av maks 6, på totalscore)

E-sport har på rekordtid blitt en milliard industri, og fanger oppmerksomheten til en yngre
målgruppe verden over. Norge er i verdenstoppen innen ulike spill, og e-sport har startet
egne ligaer i Norge via Telia , Good Game og Norsk Tipping. Vi fikk høre om hvor stor denne
industrien er, og hvordan dette skaper en arena for å treffe en høyt engasjert, yngre
målgruppe.

Når merkevarer tar samfunnsansvar – 19.nov
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Presentasjon av finalecaser til mediepriser:
Mandag 23. september – Mediestrategi (35 deltagere)
MediaCom for Sunniva – Naturligvis
OMD for Orkla Foods Norge – Den uventede vinneren av Pizzakrigen
PHD for Obs – Festdrakter ga Feststemning
Starcom for Circle K – Ny sjåfør
Starcom for Høyskolen Kristiania – Av alt du kan bli – bli den du er

Tirsdag 24. september – Mediekreativitet (31 deltagere)
Anorak/NoA for Amnesty International – Signaturplagg
Carat Norge og Trigger for Coca-Cola – Coca-Cola ble med på fasten
Red Media for Norsk Tipping – Ringevikar
Starcom for Burger King – The Whopper Hack
Vizeum Norge for DNB – Ja til 114

Onsdag 25. september – Mediekampanje (30 deltagere)
DNX, Dagens Næringsliv for DNB. Sjømatrådet og Kongsberggruppen – Havet
VG for Tine Iskaffe – One cool IsKaffe PLEASE
VG Partnerstudio for Bama Gruppen – NM i guacamole

Torsdag 26. september – Mediekanal (35 deltagere)
ABC Startsiden for Nordea – Chatvertising
JCDecaux for Finn.no – Love is in the Finn
Splay One for Tine – Den store Påskejakten
TV 2 for Samsung – Lansering av Samsung S10

Budsjett 2019
Budsjettet i 2019 har vært et nullsumspill.
Vi har hatt noen inntekter for ikke-medlemmer på fagmøter, samt sponsorinntekter.
Kostnader rundt lunsj er godt dekket av sponsorinntekter.
Det har ikke vært noen kostnader forbundet med foredragsholdere i 2019, men enkelte
kostnader ved interne samlinger i komiteen.
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Sponsor
VG var sponsor av Fagmøtene i 2019 – hvor de gikk inn med NOK 30.000,- + fritt leie av VGauditoriet.

Oppsummering
Fagmøtene er fremdeles viktig for Mediaforum, og har en positiv betydning for faglig
innhold.
Bra deltagelse, men påmeldinger kommer noe sent.
Konkurransen av fagsamlinger er stor, noe som setter høyere krav til innhold og
lokasjon(tidsbruk)

Oslo, februar 2020
Trond Fredriksen
Leder Fagmøtekomiteen

2.2 Rapport Medieprisen 2019
Engasjementet og interessen omkring Mediaforums Mediepriser fortsatte i 2019 og 101
cases ble sendt inn. 10 cases mer enn året før. Vi opprettholder vår posisjon som den
viktigste medieprisen i Norge, selv med hard konkurranse i et stadig økende omfang.
Jurygeneral Tonje Gjerstad hadde i år med seg; Sten Braathen fra Mediacom (Mediestrategi),
Sverre Vinje, Carat (Mediekreativitet), Jo-Øystein Slinde fra JCDecaux (Mediekanal) og Lena
Sarset fra OMD (Mediekampanje). Juryene var som tidligere bredt sammensatt, også denne
gang med personer fra mediebyrå, reklamebyrå, annonsører og medier. Det er mange som
søker om å få sitte i juryene. Vi fortsetter med søknader også i 2020.
Med gode erfaringer fra oppstartsåret 2018 jobbet vi også i 2019 med registrering av cases i
Penetrace. Tilrettelegging av felles registreringsmal for alle fire kategoriene ble gjennomført
og videreføre arbeidet med forbedringer basert på juryens erfaringer.
Vinnercasene i de fire kategorien er tilgjengelig i Penetrace. Disse kan brukes som inspirasjon
og læring.
Casene skal også benyttes som en del av et bransjeutdanningsprogram i regi av
Mediebyråforeningen og Mediaforum.
Årets utdeling ble profesjonelt gjennomført fra den flotte scenen på Norefjell. Fire kategorier
og vinnere av gull, sølv og bronse kom opp på scenen. 16 priser totalt, hvorav 4 diplomer.
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Det ligger et potensial i å øke engasjementet hos flere innsendergrupper og fortsetter
arbeidet med å motivere for caseskriving.
Gullvinnere i 2019 var:
Mediestrategi: OMD -Orkla Food Norge- Den uventede vinneren av Pizzakrigen
Mediestrategi: Anorak/NoA -Amnesty International- Signaturplagg
Mediekampanje: VG Partnerstudio- BAMA- NM i guacamole
Mediekanal: TV2- Samsung- Lansering av Samsung S10-Live

Oslo, februar 2020
Tonje Gjerstad
Juryleder for Medieprisen

2.3 Rapport Hedersprisen 2019
Mediaforums Hederspris ble opprettet i 1984 - for å hedre en, eller flere personer, som har
gjort en spesiell innsats for mediefaget.
«En samlet jury står bak denne begrunnelsen, som jeg nå vil lese:
Årets hedersprisvinner er en faglig sterk person innen alle deler av faget - og en
toneangivende kapasitet. Med sin faglig sterke integritet - har vedkommende bidratt
innenfor alle de tre områdene som ligger til grunn – for å bli tildelt denne spesielle
Hedersprisen.
I det ligger det at personen har:

1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
3. (eller) på annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.
Vedkommende har alltid engasjert seg bredt og byr ofte på seg selv. En sterk formidler som
elsker å dele, debatterte, utfordre og juryere. En toneangivende kapasitet som går i bresjen
for å synliggjøre betydningen av innsikt, analyse og ikke minst det forretningsmessige.
Med sterke evne til å forenkle og formidle selv komplekse modeller og samtidig få det til å se
oversiktlige ut. En ekte frontfigur for faget.
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Våre kilder beskriver vedkommende som analytisk i sin tilnærming, grundig i
gjennomføringen og tydelig i sine råd. En av bransjens dyktigste strategiske rådgivere.
Holder seg oppdatert og bringer kompetansen videre til alle. Det være seg internt, overfor
kunder eller bransjen.
Prisvinneren er også en glimrende foreleser – deler raust av sin kunnskap og sine erfaringer.
Alltid med mange gode eksempler, basert på innsikt, kundereisen, bruk av data,
dokumentasjon og effekt. Ekte opptatt av faget med sterkt engasjement og et ønske om å
bidra til at flere skal lære og drive faget videre.
Vedkommende har en tydelig stemme som debattant og skribent i mange fora og
sammenhenger.
Skriver i Kampanje, legger «hodet på blokk» - fast foreleser i alle de ulike
bransjeorganisasjonene. Det være seg ANFO, Mediebyråforeningen,
Markedsføringsforeningen. Og vi kjenner ham her i Mediaforum for sitt sterke engasjement
for Medieprisen.
Han viser stort engasjement og bidrar med tydelig stemme for å øke etterretteligheten og
anseelsen til bransjen.
Årets Hederspris tildeles Sten Bråthen»
Juryen har bestått av:
Jurygeneral Mediaforum: Tonje Gjerstad
Pål Fure fjorårets Hedersprisvinner fra Dentsu
Anne-Signe Fagereng Visit Oslo
Betina Sibbern CAPA
Karin Thune-Larsen Discovery
Nils Petter Strømmen Kantar
Pål Fure fjorårets Hedersprisvinner fra Dentsu

Oslo, februar 2020
Tonje Gjerstad,
Juryleder for Hedersprisen
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2.4 Rapport fra sponsor 2019
Mål og Ambisjoner:
Budsjetterte sponsorinntekter for 2019 berammet seg til kr 350.000 eks. mva, en liten
oppgang fra de siste årene grunnet Jubileumsåret. Totalinntektene endte på 430.000,- eks
mva. En betraktelig oppgang fra de siste årene. Fokus for måloppnåelse var videreføring av
sponsorater fra tidligere konferanser, samt å få på plass et par nye som ikke tidligere har
vært involvert i Mediekonferansen.
Sponsorene skulle betale lik pris for «grunnsponsorat». I tillegg var målet å få på plass en
Jubileumssponsor til kr. 100.000,Status sponsorer:
Sponsorgruppen hadde høyt tempo i møter med tidligere sponsorer så vel som potensielle
nye sponsorer. Til tross for at mange medieaktører har valgt å satse på egne arrangementer,
både faglige og sosiale eventer, klarte Mediekonferansen å videreføre flere av sponsorene
fra 2018 til 2019. Vi brukte mye ressurser på kreativ tilrettelegging av aktiviteter for å nå
gjennom hos nye sponsorer i en tøff konkurranse med andre aktører/arrangementer. Dette
resulterte med at vi fikk Nordic Entertainment Group som jubileumssponsor. Vi fikk også
med oss YouGov, Snapchat og Strossle som nye sponsorer. I tillegg fikk vi med oss Hegnar
(Finansavisen), Kantar, Medier 24 og Retriever videre fra 2018 til 2019.
Endelige sponsorer på Mediekonferansen 2019 var:
Nordic Entertainment Group, Hegnar Media, Kantar, Retriever, Medier24, Strossle. Snapchat
og YouGov.
Økonomi:
Sponsorinntekter i 2019 endte på kr.430.000,- eks. mva.
Sluttkommenter:
2019 var også et krevende år i forhold til å hente inn nye sponsorer, men også med
videreføring av tidligere sponsorater. Her opplevde vi et frafall som gjorde at vi lå noe bak
økonomisk i innsalget tidlig i 2019. Mange konkurrerende arrangementer i bransjen, gratis
faglige tilbud gjennom året og mye interne omorganiseringer i bedrifter preget mye av
videreføringen av innsalget fra tidligere sponsorer.
Sponsorer som har vært med oss gjennom flere år, herunder Kantar (tidligere TNS Kantar og
Kantar Media), Retriever, Hegnar & Medier 24 videreførte sine engasjement, men uten å
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utvide investeringsrammene. Nordic Entertainment Group ble med videre som
jubileumssponsor.
Strossle, YouGov og Snapchat kom inn som nye aktører i 2019 og alle sponsorer bidro til et
betydelig løft både økonomisk og ikke minst gjennom økt synlighet og aktiviteter de
gjennomførte under Mediekonferansen.
Det ble avholdt svært mange møter med potensielle prospekter. Mediekonferansen er godt
etablert og kjent i bransjen, og det er ikke krevende å få møter med potensielle sponsorer.
Dessverre er situasjonen for 2019 slik at mange ønsker at det faglige innholdet skulle være
deres bidrag som sponsorer på konferansen. Dette er en policy vi alltid har valgt å takke nei
til, og vi har besluttet og å holde på denne policyen også i år. Dette betyr at det stilles høye
krav til sponsorgruppen sin evne og tenke kreativt, kjenne til hotellets muligheter og ha ett
godt og samarbeidsvillig eventbyrå i ryggen. Videre fordrer det at sponsorgruppen har
anledning til å frigjøre tid til møtevirksomhet og oppfølging, spesielt av nye sponsorer som
ikke kjenner til hvor tid- og ressurskrevende arbeid som ligger i ett sponsorat. Et tett
samarbeid innad i hovedkomiteen men også med fagkomiteen er en forutsetning for å lykkes
med dette, samt at faglig innhold og tematikk tidlig kan kommuniseres ut.
Pia Frederikke Elvebredd hadde ansvaret for Kantar, og var involvert i sponsoratet til Hegnar
Media /Finansavisen. Hilde Marie Gundersen jobbet dedikert og bidro til å få på plass en ny
samarbeidspartner; Strossle. Rune Espedalen var ivrig på newbizz og kom med mange gode
kreative innspill på de ulike sponsoratene. Anita Lønningen Bassøe bidro som verdifull
konsulent på de fleste sponsorater. Vi tar en vurdering på sponsorgruppe og behov inn mot
2020.

Oslo, 22 november, 2019
Benedicte Unhjem Johansen
Sponsoransvarlig

2.5 Rapport fra Mediekonferansen 2019 – 40 års jubileum
Mål og ambisjoner
Mediekonferansen 2019 var den 40. i rekken og feiret sitt 40 års jubileum.
Mediekonferansen står som sterk merkevare i mediebransjen, og sees av mange som den
viktigste møteplassen for faglig og sosial input.
En av de største utfordringene konferansen møter, er evnen til å fornye seg, være aktuell,
lærende og ikke minst evne å sette dagsorden, sett opp imot konkurrerende konferanser i
Mediaforums årsberetning 2019
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inn og utland. Kampen om deltakere tilspisser seg for hvert år, men dette klarte vi absolutt å
levere på under jubileumskonferansen med ca. 350 deltakere. I år som tidligere år er det et
økt krav til et sterkt faglig program, men også forventninger om å oppleve noe mer og det
klarte vi å innfri ifølge tilbakemeldinger.
Faggruppen satte et ambisiøst mål om å løfte deltakerantallet i og med dette var et
jubileumsår. Hovedfokuset har vært å få på plass et solid og bredt fagprogram så tidlig som
mulig, hvor målet skulle være at du som deltaker virkelig skulle kjenne at du hadde lært noe,
at du hadde blitt berørt følelsesmessig.
På samme måte som i 2018 har årets konferanse vært tuftet på grunnprinsippet om å gjøre
mer av det som fungere, tilføre nye elementer, samtidig som vi fjerner det som ikke er med
på å verdiøke konferansen.
Mediekonferansen 2019 ble gjennomført på Norefjell Ski & Spa på Bøseter.
Hovedgrunnene til dette valget var;






Gode erfaringer og referanser fra tidligere opphold på hotellet
Nok kapasitet til at alle deltakere bor på samme hotell til samme standard
Relativt nærhet til Oslo og Gardermoen
Trygghet på total gjennomføring og all logistikk
Solid kompetanse på gjennomføring på hotellet som sparer mye ressurser for oss
som arrangør

Gjennomføring:
 I samarbeid med SoMe ansvarlig Beate Hansen og RedAnt v/ Tommy Gaustad ble det
laget en kommunikasjonsplan som sikret kontinuerlig tilstedeværelse og fokus i
forkant og under konferansen.
 Med høye ambisjoner ønsket vi å finne en god balanse mellom inspirasjon, nytte og
relevans på selve fagdelen. Faggruppen hadde stort fokus på kvalitetssikring av alle
bidrag.
 Medier24 og Kampanje sørget for en god redaksjonell dekning.
Det ble avholdt regelmessige møter i faggruppen, i en periode ukentlige telefonmøter. Det
var jevnlig rapporteringer til administrasjonen hvordan det lå an med fagprogrammet, dette
for å sikre flyt av informasjon og gode innspill, gi alle en god totaloversikt og sist men ikke
minst sikre fremdrift og fokus.
Signerte foredragsholdere ble presentent fortløpende i sosiale medier.
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Faggruppen
Årets ledere Gretha Nicolaysen fra Hegnar Media og Maria Aas-Eng fra RED Dentsu X har
fikk med seg Vibeke Brekke fra P4 Gruppen, Therese Becke fra RED Media og Pia Hellström
Henriksen fra Anti Brandpeople på laget i faggruppen.
Fagprogrammet under årets konferanse ble preget av sentrale temaer som Bærekraft, Retail,
Content, Innovasjon og teknologi – temaer som er sentrale i hverdagen vår, og som byr på
både betydelige utfordringer og store muligheter. Flere sterke foredragsholdere var tidlig på
plass innenfor samtlige av temaene. Vi hadde ett mål og det var å lage den “beste”
konferansen og den fikk topp skår både på innhold og gjennomføring.
Det er noen ting som bare må fungere når man er liten men effektiv faggruppe og det er
koordinatorrollen holde i alle foredragsholdere i forkant av konferansen under og etter
konferansen.
Pia Hellström Henriksen hadde vi ikke klart oss uten, hun har vært veldig dyktig og levert
strålende både før og under konferansen.
Vi ønsket å være effektive i en travel hverdag og det fikk vi til med denne faggruppen.
Faggruppen:






Gretha Nicolaysen, Hegnar Media - Leder
Maria Aas-Eng, RED Dentsu X - Leder
Vibeke Brekke, P4 gruppen
Therese Becke, Red Media
Pia Helleström Henriksen, Anti Brandpeople – Prosjektleder

Administrasjon og SoMe:




Trine Andresen Vik, Mediaforum - Daglig leder
Anita Lønningen Bassøe, Mediaforum – Konsulent
Beate Hansen – SoMe ansvarlig
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Sponsorkomiteen:






Benedicte Unhjem Johansen, Fuel Reklamebyrå – Sponsoransvarlig
Pia Frederikke Eid Elvebredd, Hegnar Media
Hilde-Marie Gundersen, Smartclip
Rune Espedalen, Nepa Norway
Anita Lønningen Bassøe, Mediaforum

Lokasjon:
Norefjell Spa & Resort sørget for nydelige rammer for årets konferanse. Med sin skjermede
plassering sikres en høyverdig konferanse. Det ble et effektivt og innbydende
sponsorområde i nær tilknytning til konferansesalen. Sponsorene gjennomførte relevante
aktiviteter med fine premier og vi opplevde godt engasjement fra deltakerne.
Når selve konferansen startet torsdag formiddag var alle som befant seg på hotellet, både
deltakere og bidragsytere, inne i konferansesalen.
Gjennomføring
Den faglige delen ble gjennomført i konferansesalen på en prikkfri måte. Vi satt scenen på
langveggen, slik at alle deltakere var relativt nær scenen og alle så godt. Lyn&Torden Event
v/ Martin Vinje og Fredrik Lunde i spissen sørget for en profesjonell teknisk gjennomføring
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av både faglig program, underholdning under lunsjen på fredag, DJ på kveldene, og ikke
minst gjennomføringen av tidenes jubileumsmiddag med prisutdeling og show.
Ida Barth Thomassen var årets konferansierer. Ida løste oppgaven på en utmerket måte med
relevante innslag, i og med det var 40 års jubileum hadde hun laget små filmer som ble
avspilte mellom foredragene, hun var meget godt forberedt på programmets innhold og
introduksjonen til de ulike foredragsholderne.
Selve gjennomføringen gikk smertefritt torsdag og fredag. Både de faglige sesjonene og de
sosiale sammenkomstene. Det opplevdes at konferansen var profesjonell, avslappet,
morsomt, anerkjennende og med en meget god atmosfære.
Get-together samling torsdagen med After-ski tema fungerte optimalt med gode DJ`s og god
stemning i after-ski baren på hotellet.
Sponsorer
Det ble jobbet godt med sponsorer og kommersielle partnere. Jobben med å integrere
sponsorene inn i programmet og den sosiale settingen, hvor det skulle virke naturlig, samt at
sponsorene skulle får frem budskapet sitt, er løst på en formidabel måte. Vi ser på
deltakerundersøkelsen på tilbakemeldinger på sponsorer, at deltakere har fått med seg, og
at man husker de sponsorene som har vært med.
Ytterligere og fullstendig omtale som gjelder sponsorer, ligger i egen del av årsberetningen.
Fagprogrammet 2019
Faggruppens ambisjon var å lage et fagprogram med meget høy kvalitet, relevans med
nasjonal og internasjonal inspirasjon for bransjen. De ønsket ikke å ha ett hovedtema, men 5
ulike undertemaer:






Historisk tilbakeblikk
Battle of content
Retail
Bærekraft
Teknologi

Torsdag 24 oktober

Åpning av jubileumskonferansen v/ Pål Listuen, styreleder
Gretha Nicolaysen og Maria Aas-Eng, faglig ansvarlig
Ida Barth Thomassen, Schibsted - årets konferansier
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HISTORISK TILBAKEBLIKK
Torry Pedersen, Schibsted - Panelleder
Bente Kvam Kristoffersen, Trigger
Gunnar Stavrum, Nettavisen
Haakon Dahl, Kitchen
Jan Grønbech, Google
Nathalie Warembourg, Ipsos
Pelle Stensson, Dentsu Aegis Network

BATTLE OF CONTENT
Will Scougal, Creative Strategy i Snapchat
Steffen Rabben, Senior Sales Executive, Snapchat Norge
Richard Lawson, Chief Business Development Officer i Strossle International,
Fara Warner, journalist i Wall Street Journal og New York Times
Aina Lemoen Lunde, Merkevare- og Markedsdirektør i DNB

Presenterer undersøkelsen “Annonsører om innholdsmarkedsføring og tillitt”
v/Håvard Rønnevig Bakken, Fagdirektør i ANFO og Bente Håvimb, Markedsanalytiker i MB

Panelsamtale- Battle of Content
Erik Waatland, daglig leder og redaktør i Medier24 - Panelleder
Even Aas-Eng, gründer og daglig leder i Venture Factory
Espen Bjerke Larsen, innholdsprodusent i TV 2 Konsept
Pia Tryland, Daglig leder i Chili Publications
Svein Arne Haavik, innholdssjef i VG Partnerstudio

Utdeling av Norges beste medieselger 2019
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Temafest «Afterskiparty gjennom 40 år»
Afterski party m/ DJ Giebelhausen
DJ`er fra NRJ Radio (NENT Group) i lobbybaren

Fredag 25 oktober

RETAIL
Erling Dokk Holm, Statsviter
Erik Eskedahl, ansvarlig for IUMs digitale enheter
Martin Schütt, daglig leder i Askeladden & Co
Ronja Omar, Cyber Security Sales Traine i Atea (Nye stemmer)

BÆREKRAFT
Emily Penn, skipper og hav-ambassadør
Jan Christian Vestre, daglig leder i familiebedriften Vestre
Thina Saltvedt, Senior rådgiver i avdelingen for Bærekraftig Finans i Nordea Norge

TEKNOLOGI
Bjørn Solvang, leder av Foreningen Tenk TV,
Anders Indset, en av verdens ledende Business Philosophers
Anita Krohn Traaseth og Haakon Dahl, Live Podcast «Camel uten filter»

Jubileumsmiddag i Bøstersalen, antrekk smoking/mørk dress
Utdeling av Mediepriser, Annonsørprisen, Hedersprisen, jubileumstale og Show de Vida
After Dinner Party m/DJ Kroken i lobbybar
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Jubileumsmiddag og temafest
Administrasjonen ved Trine Vik og Anita Lønningen Bassøe hadde ansvar for
jubileumsmiddagen samt alle sosiale arrangement under konferansen. I samarbeid med
Lyn& Torden Event ble jubileumsmiddagen gjennomført på en elegant måte i Bøseter salen.
Rød løper, fakler og saksofonist gjorde entreen fin for deltakere. Salen og bordene var pyntet
til en verdig jubilant med gull og glitter, og all digital dekor stod i stil til 40 års jubileet. Tonje
Gjerstad var kveldens vertinne og ledet oss elegant gjennom et tettpakket program med
prisutdelinger. Arne-Inge Christophersen holdt en flott jubileumstale og ulike
underholdnings nummere av Show de Vida under middagen gjorde at kvelden ble
innholdsrik og det var god stemning på alle bord med bordconfetti. Etter middagen fortsatte
festen og feiringen av jubilanten i lobbybaren på hotellet med DJ Kroken som spilte for oss.
Torsdagens temafest «Afterski gjennom 40 år» ble også en suksess, vi hadde oppfordret
deltakerne til å kle seg i skiklær, og mange hadde vært kreative og funnet frem gøyale og
gamle antrekk. Stemningen gikk i taket på dansegulvet da DJ Giebelhausen satt i gang
musikken.
Fredagens lunsj ville vi også gjøre noe ekstra med og restauranten var pyntet med hvite
duker og blomster, DJ og saksofonist sørget for god stemning, samt at vi hadde oppgradert
lunsjen med en jubileumsmeny.
Prisutdeling
Det ble delt ut en rekke priser under jubileumskonferansen.
Torsdag etter siste foredrag delte juryleder Masha Scekic, PHD ut prisen til Norges beste
medieselger som i år ble; Martin Wenstad Janssen fra Aller Media.
Under jubileumsmiddagen ble det delt ut en rekke priser.
Sten Bråthen fra Mediacom mottok årets Hederspris.
Tine mottok Annonsørprisen.
Trine Vik mottok prisen som æresmedlem nr. 2 i Mediaforums historie. Denne ble delt ut av
Are Kværk mottok prisen som æresmedlem nr. 1 i 2012.
Gull i Medieprisene gikk til disse:
Mediestrategi: OMD og Orkla Foods Norge
Mediekreativitet: Anorak/NoA og Amnesty International
Mediekampanje: VG Partnerstudio og BAMA
Mediekanal: TV2 og Samsung
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Jubileumsbok
Rett før sommeren 2017 tok Anita Lønningen Bassøe og Trine Vik kontakt med Are Kværk og
Britt Dahl om de kunne tenke seg å skrive Mediaforums historie og samle det mellom 2
permer. Dette resulterte i en jubileumsbok på over 400 sider som ble lansert på
Jubileumskonferansen.
Vi ønsker å rette en stor takk til Are Kværk og Britt Dahl for et enestående arbeid, alle de
arbeidstimene de har lagt i denne boken, utallige møter med folk i bransjen som har vært
engasjert og involvert i Mediaforum gjennom 45 år. Are Kværk og Britt Dahl har ikke mottatt
honorar, de har gjort dette arbeidet gratis for Mediaforum og de sier de har gjort det med
glede.
Manuset ble sendt over til Jon Morten Melhus som ble engasjert som bokens redaktør og
sammen med Hegnar Media som stod for layout, ferdiggjøring og trykking har dette
produktet blitt et historisk oppslagsverk.
Boken er trykket opp i 1500 eksemplarer og alle som var til stede på jubileumskonferansen
fikk hvert sitt eksemplar, samt at det deles ut til medlemmer og potensielle medlemmer.
Markedsføring/eksponering
Markedsføringen og eksponeringen av mediekonferansen ble styrt av fagkomiteen i tett
samarbeide med SoMe ansvarlig Beate Hansen og administrasjonen.
Som tidligere år benyttet vi Facebook som et viktig verktøy for alle aspekter rundt
konferansen. Vi benyttet en personlig tone fremfor faglig og logo/firma vinkling. De ble
gjennomført intervjuer med en rekke involverte og kommunikasjonen ble hovedsakelig gjort
med mål om å få frem tre elementer; foredragsholderne, sponsorene og selvsagt deltakerne.
Facebook bidrog til et stort engasjement. Facebook, Instagram og Snap ble hyppig brukt
under selve konferansen
Evaluering
I år er det 40 år siden den første konferansen ble arrangert, og som alltid handler det både
om fag og nettverk i to intense dager. – Det er ikke så ofte konkurrenter står ved siden av
hverandre og skåler, og det er noe av det man får mulighet til under Mediekonferansen. På
lik linje med tidligere år ble det også denne gangen gjennomført en evalueringsundersøkelse
hos deltagerne. Denne ble gjennomført av Kantar. Evalueringen fra årets konferanse var
meget hyggelig lesning, inntrykk av mediekonferansen 2019 fikk skår på 5,1 som er den
beste skåren noen gang. Valg av Norefjell fikk 98% positiv skår. De 4 foredragsholderne som
fikk høyst skår var Jan Christian Vestre (5,7), Emily Penn (5,4) og Martin Schütt og Erling
Dokk Holm (5,1)
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Evalueringen må kunne brukes som en bekreftelse på viktigheten av å levere høy kvalitet hva
gjelder fagprogram og arrangement. Deltakerne ved Mediaforum er kravstore, men de vet å
sette pris på godt arrangert konferanse. Resultatene bør også være en stor inspirasjon for
videre godt arbeid med Mediekonferansen fremover.
Den sosiale delen er svært viktig for Mediekonferansen sine deltakere. Norefjell Ski & Spa
leverte solid på vennlighet, service og servering.
Oppsummert: tilbakemeldingene har vært tydelige på at vi hadde lykkes med å skape
akkurat den riktige Mediekonferansestemningen.

Økonomi
I og med at dette var et jubileumsår ble det bevilget ekstra midler til både faglig og sosialt
program. Vi endte opp med et positivt resultat på ca. 150.000,- dette var i hovedsak pga.
stort deltakerantall.
Det ble også gjort et meget solid sponsorinnsalg, beste på mange år.
Vi bør fortsatt ha fokus på å øke antall deltagere, som egentlig er det eneste riktige måten å
øke resultatet, om man ikke skal endre antall dager, konsept osv.
Sluttkommentar
Mediekonferansen er et av årets høydepunkter. Det er et samlingspunkt og det åpner opp
for mye sosialt og faglig påfyll. Planleggingen av konferansen er tidkrevende, interessant og
morsom på samme tid. Det som nok gjør oppgaven særlig utfordrende er markedets
utvikling og behovet for et tydelig Mediaforum og Mediekonferanse som produkt. Det ligger
svært mye læring i historien til Mediekonferansen, samtidig som det ligger mye nødvendig
læring i å rendyrke/tydeliggjøre hva som fungerer for Mediekonferansen, slik at man kan
fremstå som mer differensiert i et konkurranseutsatt marked.
Tusen takk for at vi fikk mulighet til å arrangere Jubileumskonferansen, det har vært en stor
glede å jobbe med så mange dyktig folk som har bidratt ekstra mye i år.
Vi ønsker neste års leder, faggruppe og styre lykke til😊

Oslo, februar 2020
Gretha Nicolaysen og Maria Aas-Eng
Ledere for Mediekonferansen/Jubileumskonferansen 2019
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2.6 Rapport fra kommunikasjon 2019
Mediaforums kommunikasjon i sosiale medier skal gjennom hele året bidra til økt
engasjement rundt Mediaforums aktiviteter, samt bidra til å styrke Mediaforums sin posisjon
i mediebransjen som en relevant organisasjon for kompetanseheving, kunnskapsdeling og
nettverksbygging. Kommunikasjonen baseres på Mediaforums aktiviteter i løpet av året, og
herunder Mediekonferansen og aktiviteter knyttet til Mediekonferansen.
Prioriterte kommunikasjonskanaler for Mediaforum er nyhetsbrev, facebook og Instagram. I
2019 ble også LinkedIn inkludert i kanalmiksen.
Egen kanal/konto på Snapchat har vi måttet nedprioritere pga kapasitet; å bygge opp en god
følgerskare på Snapchat krever en større investering i godt innhold over tid.
Viktige nyheter fra Mediaforum som kan ha allmenn bransje interesse presenteres først til
pressen. Dersom PR ikke er aktuelt skal all kommunikasjon skje via Mediaforums nyhetsbrev
først, slik at Mediaforums medlemmer og andre abonnenter har fordelen av å alltid få
informasjon fra Mediaforum først via nyhetsbrevet. Deretter publiseres aktuell nyhet på
facebook, Instagram og LinkedIn.
I Mediaforums kommunikasjon bruker vi en kombinasjon av bilder pluss link til nettsideartikkel, bildealbum, og videoinnhold. Hver av disse formatene har ulike oppgaver:




Link-artikler med bilde driver trafikk til nettside
Bilder/bilde album gir oppmerksomhet og driver engasjement
Video øker rekkevidden i facebook feeden (ift til bilder), godt videoinnhold
engasjerer (og det driver trafikk til nettsiden.)


Innholdet i kommunikasjonen skal ha en opplevd verdi for målgruppen, og vi søker alltid å
sette budskapet i en kontekst som er relevant for målgruppen.
Vi måler Mediaforums kommunikasjon på:





Rekkevidde; hvor mange når vi ut til med våre budskap.
Handlinger; trafikk til informasjonssider på mediaforum.no, påmeldinger til
fagmøter, kurs, bidrag og nominasjoner til Medieprisene, og påmelding til
Mediekonferansen.
Engasjement; reaksjoner, kommentarer, delinger.

Vi ser at kommunikasjonen på tvers av alle kanaler kollektivt bidrar til økt direkte trafikk til
Mediaforums nettside, og økt trafikk til nettsiden via organisk google søk. Økt trafikk til
nettsiden er ikke et uttalt mål i seg selv, men det er en relevant måleparameter når vi ser på
ønsket handling; innhente informasjon om Medieprisene, nominering til mediepriser,
påmelding til Mediekonferansen, fagmøter og kurs.
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Vi er helt avhengig av annonsering i facebook nettverket for å promotere Mediaforums
aktiviteter og trigge ønsket handling. Vi har de siste årene bygget oss opp en god
erfaringsbase på hvilke typer annonser som fungerer, til hvilke målgrupper, og for hvilken
aktivitet. I tillegg til å forsøke å gjøre dette så kostnadseffektivt som mulig.

De to siste årene har vi under Mediekonferansen erfart at kombinasjonen av god
pressedekning i bransje-media (Medier24 og Kampanje spesielt), og godt innhold koordinert
av SoMe-ansvarlig i samarbeid med Red Ant video produksjon og en god fotograf er
avgjørende for oppmerksomheten og engasjementet rundt Mediekonferansen, og dens
aktualitet og omdømme* (*oppfattet, ikke målt.)
Vi forbedrer rekkevidde og interaksjon med vårt innhold i sosiale medier år for år, og især
video og er her en viktig del av Mediaforums kommunikasjon. Det er foretrukket media
format for publikum, facebook algoritmen belønner video innhold med økt rekkevidde, og
det gir oss økt oppmerksomhet og engasjement.
Ser vi på statistikk 2019 vs 2018 har vi økt følgende parametere:





6.8% økning i antall besøkende til mediaforum.no
Mediaforums facebook side har per utgangen av November 2019 3,126 følgere, en
økning på 5.8% fra 2018.
Mediaforums Instagram konto har per utgangen av November 2019 720 følgere, en
økning på 16.8% fra 2018.
Mediaforums LinkedIn side ble opprettet 31 oktober 2018 og har per utgangen av
November 2019 230 følgere.

Følg og del Mediaforums aktiviteter gjennom året med #mediaforumno

Ibiza, desember 2019
Beate Hansen
SoMe ansvarlig og kommunikasjons rådgiver.
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3. Økonomi
3.1 Resultatregnskapet for 2019
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3.2 Balanse
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4. Forslag til vedtektsendringer
Ingen innsendte vedtektsendringer pr.31.1.20

5. Fastsettelse av kontingenten for 2020

7. Valg av styre for 2020
Styreleder
Fagmøteansvarlig
Medieprisansvarlig
Sponsoransvarlig
Mediekonferansen

Pål Listuen, Pollstat – gjenvelges for 2 nye år.
Trond Fredriksen, ABC Startsiden (ikke til valg)
Sten Bråthen, MediaCom
Benedicte Unhjem Johansen, Fuel Reklamebyrå (ikke til valg)
Ida Barth Thomassen, E24
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