
Nye medietendenser påvirker din 
kommunikation







TECH ØJENHØJDE

FOKUS LYD



FOKUS





PERSONALISERING

Brugeren er

Aktiv
Brugeren er

Passiv

Mix af indhold

Design af indhold





Nyt.com tilpasser indhold efter:
• Din adfærd
• Adfærd fra dem, der ligner dig
• Din location
• Fjerner tidligere læste artikler

• Nyhedsbreve – Your Weekly Edition



Your Weekly Edition

1. Best of The Times. Det mest fascinerende og 
opsigtsvækkende indhold.

2. News you might have missed. Nyheder, analyser 
og explainers, som du formentlig ikke har set.

3. Opinion. Kommentarer og debatindlæg.
4. Discover. Highlights fra avisens features, inklusiv 

rejsestof, mad, sundhed og livstil.

1. Hvad har du allerede læst?
2. Hvad har andre med samme profil som dig læst?

Your Weekly Edition



Overvejer:
• Tilpasse enheder 
• Artikler du burde se, 

som vi bragte mens du 
var væk

Nyt.com tilpasser indhold efter:
• Din adfærd
• Adfærd fra dem, der ligner dig
• Din location
• Fjerner tidligere læste artikler

• Nyhedsbreve – Your Weekly Edition



Personaliserede nyhedsbreve Intet er gratis, men 
du får 2 artikler, hvis 
vi får din email

1,8 mio -> 3,0 mio emails

Nudge med personaliserede nyhedsbreve

Køber abonnement



MittMedia
• Lokaljournalistik til 

1,7 mio. svenskere
• 20 titler
• Ældste er 200 år 

gammel





Okt 2018 dec 2018 dec 2019

9 560 +900

Klynger



Nyt KPI: Daglig bruger aktivitet





Sep 2017 – sep 2018

Læsere per artikel
48
1065
347











København er topscorer i at uddele p-bøder

P-bøder falder med hård hånd i Vejle

Næstflest p-bøder i Aarhus

Odenses p-vagter er blandt landets flittigste 











https://blrm.io/synthetic-weather-demo-blog






• Der er ikke én forside
• Redaktøren er måske ikke et menneske
• Match mediernes data-sult
• Fascinerende video med avatars – også intern kommunikation
• Influenter kan være syntetiske

Hvad siger I?

HVAD 
BETYDER 
DET?



ØJENHØJDE



“We believe people don’t 
pay for articles anymore. 
They pay to be part of the 
community.”

Republik.ch



TEKNOLOGI 

NATURRESOURSER

IDENTITET 

FINANSER 

LANG LEVETID

News has become noise









www.medicinsketidsskrifter.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.sundhedskultur.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.neurologisktidsskrift.dk

http://medicinsketidsskrifter.dk/
http://onkologisktidsskrift.dk/
http://sundhedspolitisktidsskrift.dk/
http://propatienter.dk/
https://sundhedskultur.dk/
http://medicinsktidsskrift.dk/
http://haematologisktidsskrift.dk/
http://mstidsskrift.dk/
http://diagnostisktidsskrift.dk/
http://neurologisktidsskrift.dk/




• Deltag i Think inns/åbne redaktionsmøder
• Thought leadership – find og prioriter nicherne

Hvad siger I?

HVAD 
BETYDER 
DET?



KORT 
SPØRGERUNDE



PERSONLIGE 
STEMMER 
SÆLGER







NYHEDSBREV
+ personlig tone of voice

= BREV



DYK SKIM
Kun click through

Mest læsning

Kun læsning

Mest click through

Læsning/click through

Morgenpost Axios Medietrends MediawatchBørsen



• Lav stærke nyhedsbreve med personlighed
• Dyrk organisationens menneskelige ansigt
• Udvikl jeres tone-of-voice

Hvad siger I?

HVAD 
BETYDER 
DET?



LYD





• Lav selv podcast
• Optræd i andres podcast
• Audio-optimer jeres Google rank

Hvad siger I?

HVAD 
BETYDER 
DET?



hver torsdag

Medietrends.dk

jan@medietrends.dk
23 38 42 10

SPØRGSMÅL?


